
ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จา้งผลิตส่ือเพือ่จดันิทรรศการการประชาสัมพนัธ์ 4,410.00 4,410.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอนิดีไซน์ โดยนางณฐมน ฤทธกิะลัส/4,410.00 ร้านอนิดีไซน์ โดยนางณฐมน ฤทธกิะลัส/4,410.00 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00449 ลว 5 ต.ค. 63

2 จา้งซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กษ 3560 ชม. 3,165.50 3,165.50 วธิเีฉพาะเจาะจง บ. 88 ดาวรุ่ง จ ากดั /  3,165.50 บ. บ. 88 ดาวรุ่ง จ ากดั /  3,165.50 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ 6310-00422 ลว. 15 ต.ค. 63

3 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายอดุร  มูลมอญ / 3,600 บ. นายอดุร  มูลมอญ / 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ 6310-00423 ลว. 8 ต.ค. 63

4 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 10,800.00 10,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรา / 10,800 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรา / 10,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ 6310-00424 ลว. 9 ต.ค. 63

5 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ 6310-00425 ลว. 15 ต.ค. 63

6 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ A6310-0042 ลว. 8 ต.ค. 63

7 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุชาติ สมบูรณ์ / 3,600 บ. นายสุชาติ สมบูรณ์ / 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00428 ลว. 15 ต.ค. 63

8 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายประพนัธ ์ไชยชมภ ู/ 1,800 บ. นายประพนัธ ์ไชยชมภ ู/ 1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00429 ลว. 16 ต.ค. 63

9 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายอดุร  มูลมอญ / 3,600 บ. นายอดุร  มูลมอญ / 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00430 ลว. 14 ต.ค. 63

10 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรา / 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรา / 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00431 ลว. 14 ต.ค. 63

11 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล ชมภพูาน / 3,600 บ. ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล ชมภพูาน / 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ APO6310-0043 ลว. 14 ต.ค. 63
12 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 7,200.00 7,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรา / 7,200 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรา / 7,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ APO6310-0044 ลว. 19 ต.ค. 63

13 จา้งเหมาเหมาบริการตรวจหาสารออกฤทธิ์ จ านวน 2 ชนิด 6,420.00 6,420.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.หอ้งปฎบิัติการกลาง (ประเทศไทย) /6,420.00 บ. บจก.หอ้งปฎบิัติการกลาง (ประเทศไทย) /6,420.00 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00426 ลว 19 ต.ค.63

14 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล ชมภพูาน / 1,800 บ. ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล ชมภพูาน / 1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00436 ลว. 21 ต.ค. 63

15 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุชาติ สมบูรณ์ / 5,300 บ. นายสุชาติ สมบูรณ์ / 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00437 ลว. 20 ต.ค. 63

16 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายอดุร  มูลมอญ / 3,600 บ. นายอดุร  มูลมอญ / 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00439 ลว. 21 ต.ค. 63

17 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายอดุร  มูลมอญ / 3,600 บ. นายอดุร  มูลมอญ / 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00440 ลว. 21 ต.ค. 63

18 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 1,800.00 1,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 1,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00441 ลว. 21 ต.ค. 63

19 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00442 ลว. 20 ต.ค. 63

20 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ / 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00443 ลว. 20 ต.ค. 63

21 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรา / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรา / 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00444 ลว. 21 ต.ค. 63

22 จา้งก าจดัมด ปลวกและแมลงสาบ จ านวน 12 คร้ัง 38,000.00 38,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ยินดี 59 เซอร์วสิ/38,000.00 บ. หจก.ยินดี 59 เซอร์วสิ/38,000.00 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00452 ลว 21 ต.ค. 63

23 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรา / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรา / 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00445 ลว. 20 ต.ค. 63

24 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรา / 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรา / 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00446 ลว. 21 ต.ค. 63

25 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรา / 3,600 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรา / 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00447 ลว. 20 ต.ค. 63

26 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรา / 5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรา / 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00448 ลว. 19 ต.ค. 63

27 จา้งท าตรายาง จ านวน 5 รายการ 3,360.00 3,360.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านตุ๊กตาบล็อค 3,360 บ. ร้านตุ๊กตาบล็อค 3,360 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00421 ลว. 15 ต.ค.63

28 จา้งท าตรายาง จ านวน 7 รายการ 1,140.00 1,140.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านตุ๊กตาบล็อค 1,140.00 บ. ร้านตุ๊กตาบล็อค 1,140.00 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00432 ลว. 20 ต.ค.63

แบบ สขร. 1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนตลุำคม 2563

วันที ่31 ตลุำคม 2563

สถำบนัวิจัยและพัฒนำพ้ืนทีสู่ง (องค์กำรมหำชน)



หจก.ศิริวงศ์พานิช 12,910 บ./หจก.เชียงใหม่มานะ หจก.ศิริวงศ์พานิช 4,507 บ./หจก.เชียงใหม่มานะพานิช ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00433 ลว.20 ต.ค.63

พานิช 9,728 บ./หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 720 บ. 7,325 บ./หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 720 บ. PO6310-00434 ลว.20 ต.ค.63

PO6310-00435 ลว.20 ต.ค.63

จดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ 17,158.00 17,158.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 17,510 บ./บ.ชิชาง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 2,230 บ./บ.ชิชาง ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00458 ลว.27 ต.ค.63

คอมพวิเตอร์ 14,748 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร คอมพวิเตอร์ 14,748 บ./หจก.จ.เจริญการเกษตร PO6310-00460 ลว.27 ต.ค.63

180 บ. 180 บ. PO6310-00461 ลว.27 ต.ค.63

31 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 9 รายการ 103,540.00 103,540.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ชิชางคอมพวิเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 103,540.00บาท บจก.ชิชางคอมพวิเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 103,540.00บาท ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00455 ลว 27 ต.ค. 63

32

33 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 9 รายการ 18,225.00 18,225.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ฮกวสัดุ เชียงใหม่ จก. 18,225 บ. บ.ฮกวสัดุ เชียงใหม่ จก. 18,225 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00467 ลว. 28 ต.ค.63

34 จดัจา้งตรวจคุณภาพน้ าเพือ่การอปุโภคและบริโภค จ านวน 2 รายการ 13,803.00 13,803.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.หอ้งปฏบิัติการกลาง (ปทท) จก. 13,803 บ. บ.หอ้งปฏบิัติการกลาง (ปทท) จก. 13,803 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00468 ลว. 28 ต.ค.63

35 จดัซ้ือววสัดุส านักงาน จ านวน 36 รายการ 28,679.00 28,679.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ชิชางคอมพวิเตอร์ 16,225.00 บ/หจก.เชียงใหม่มานะ
พานิช 5,628.00 บ/หจก.เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ 6,826.00 
บาท

บจก.ชิชางคอมพวิเตอร์ 16,225.00 บ/หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 
5,628.00 บ/หจก.เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ 6,826.00 บาท

ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00475 ลว 29 ต.ค. 63  
PO6310-00476 ลว 29 ต.ค. 63      
PO6310-00477 ลว 29 ต.ค. 63

36 จา้งเช่าอาคาร จ านวน 1 รายการ 18,000.00 18,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางสุทิน 18,000 บาท นางสุทิน 18,000 บาท ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00414 ลว.5 ต.ค.63

37 จา้งเช่าอาคาร จ านวน 1 รายการ 15,000.00 15,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางอดุมศรี ศรีสวสัด์ิ 15,000 บาท นางอดุมศรี ศรีสวสัด์ิ 15,000 บาท ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00415 ลว.5 ต.ค.63

38 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 37,800.00 37,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.เนเจอรอล อะกรีคัลเจอร์ จ ากดั 37,800 บ. บ.เนเจอรอล อะกรีคัลเจอร์ จ ากดั 37,800 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00438 ลว.21 ต.ค.63

39 จา้งเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี จ านวน 1 รายการ 7,000.00 7,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านณัฐธยาน์ กอ๊ปปี ้7,000 บาท ร้านณัฐธยาน์ กอ๊ปปี ้7,000 บาท ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00453 ลว.26 ต.ค.63

40 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 7,200.00 7,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรา 7,200 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรา 7,200 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ APO6310-0044 ลว. 19 ต.ค. 63

41 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายอดุร มูลมอญ 3,600 บ. นายอดุร มูลมอญ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00463 ลว. 21 ต.ค. 63

42 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 3,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ 3,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00464 ลว. 22 ต.ค. 63

43 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรา  5,300 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรา  5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00465 ลว. 16 ต.ค. 63

44 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 14,000.00 14,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่จนัทรา  14,000 บ. หจก. เชียงใหม่จนัทรา  14,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00466 ลว. 22 ต.ค. 63

45 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายอดุร มูลมอญ 5,300 บ. นายอดุร มูลมอญ 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00471 ลว. 20 ต.ค. 63

46 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 7,000.00 7,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายอดุร มูลมอญ 7,000 บ. นายอดุร มูลมอญ 7,000 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00470 ลว. 19 ต.ค. 63

47 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 21,600.00 21,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. คิงดอมทัวร์ 21,600 บ. หจก. คิงดอมทัวร์ 21,600 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00472 ลว. 19 ต.ค. 63

48 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายประพนัธ ์ไชยชมภ ู 5,300 บ. นายประพนัธ ์ไชยชมภ ู 5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00473 ลว. 20 ต.ค. 63

49 จา้งเหมาบริการรถยนต์ 4 WD จ านวน 1 คัน 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล ชมภพูาน  5,300 บ. ร้านแดงรถเช่า โดย นายทรงพล ชมภพูาน  5,300 บ. ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ PO6310-00474 ลว.  19 ต.ค. 63

50 รายงานขอซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง             9,000.00       9,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สถานีบริการเชื้อเพลิง / 9,000 สถานีบริการเชื้อเพลิง / 9,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 12658 ลว. 2 ต.ค. 63

51 รายงานขอซ้ือ " วสัดุอปุกรณ์ ผักถุงและดอกไม้ จ านวน 6 รายการ "          21,950.00     21,950.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางเกสรสุรีย์ แสงแกว้ / 14,750 นางเกสรสุรีย์ แสงแกว้ / 14,750 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 12682 ลว. 5 ต.ค.63

น.ส.จนัทรา ลุงไชย / 7,200 น.ส.จนัทรา ลุงไชย / 7,200

52 รายงานขอจา้งเหมาจดัเถา ผูกกิง่ ซอยผลองุ่น           20,000.00     20,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส. สุชาดา  อทิมิน / 20,000 น.ส. สุชาดา  อทิมิน / 20,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว. 4298 ลว. 8 ต.ค. 63

53 รายงานขอจา้งตรวจวเิคราะหว์สัดุดิบสมุนไพร           55,000.00     55,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สถาบันวจิยัสมุนไพร / 55,000 สถาบันวจิยัสมุนไพร / 55,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว. 4297 ลว.8 ต.ค. 63

54 รายงานขอซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง           20,000.00     20,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สถานีบริการเชื้อเพลิง / 20,000 สถานีบริการเชื้อเพลิง / 20,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 12890 ลว. 12 ต.ค. 63

55 รายงานขอจา้งแรงงานดูแลจดัการและเกบ็เกีย่วข้าว           20,400.00     20,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายนฤพล พนาก าเนิดสกลุ / 5,100 นายนฤพล พนาก าเนิดสกลุ / 5,100 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว. 4339 ลว. 12 ต. 63 63

นายนิยม สุทววีฒิุพงศ์ / 5,100 นายนิยม สุทววีฒิุพงศ์ / 5,100

30

29 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 17 รายการ 12,552.00 12,552.00 วธิเีฉพาะเจาะจง



นายอนุรักษ ์อ าไพม้ากลุ / 5,100 นายอนุรักษ ์อ าไพม้ากลุ / 5,100

56 รายงานขอจา้งแรงงาน           11,400.00     11,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายแอด็ สุภาหล้า / 5,700 นายแอด็ สุภาหล้า / 5,700 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว. 4338 ลว. 12 ต.ค. 63

นายสมจติร สาวโพ / 5,700 นายสมจติร สาวโพ / 5,700

57 รายงานขอจา้งแรงงานดูแลจดัการและเกบ็เกีย่วข้าว             5,400.00       5,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายกี ่ชนกบุญ / 5,400 นายกี ่ชนกบุญ / 5,400 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว. 4337 ลว. 12 ต.ค. 63

58 รายงานขอซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ( แกส๊โซฮอล์ 95 )             6,000.00       6,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สถานีบริการเชื้อเพลิง / 6,000 สถานีบริการเชื้อเพลิง / 6,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 12914 ลว. 14 ต.ค. 63

59 รายงานขอซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง           15,000.00     15,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สถานีบริการเชื้อเพลิง / 15,000 สถานีบริการเชื้อเพลิง / 15,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 12973 ลว. 15 ต.ค. 63

60 รายงานขอจา้งเหมารถกระบะ             1,500.00       1,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายบุญทา อปุาระ / 1,500 นายบุญทา อปุาระ / 1,500 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 12976 ลว. 15 ต.ค. 63

61 รายงานขอจา้งเหมาตัดหญา้และก าจดัวชัพชืฯ             4,000.00       4,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ จนัเสรี / 4,000 นายอาทิตย์ จนัเสรี / 4,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว. 4346 ลว. 15 ต.ค. 63

62 รายงานขอจา้งเหมารถตู้             3,600.00       3,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายนันทวฒัน์ นาคกร / 3,600 นายนันทวฒัน์ นาคกร / 3,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 13111 ลว. 20 ต.ค. 63

63 รายงานขอซ้ือวสัดุส าหรับตกแต่งสถานทีภ่ายในตลาดนัดชาวดอย             1,900.00       1,900.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางโสภา พฒันยังกลุ / 1,900 นางโสภา พฒันยังกลุ / 1,900 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 13120 ลว. 20 ต.ค. 63

64 รายงานขอซ้ือวสัดุส าหรับตกแต่งสถานทีภ่ายในตลาดนัดชาวดอย          48,100.00     48,100.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุพจน์ สุริยะชัยพนัธ ์/ 48,100 นายสุพจน์ สุริยะชัยพนัธ ์/ 48,100 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 13121 ลว. 20 ต.ค. 63

65 รายงานขอซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง             4,991.00       4,991.00 วธิเีฉพาะเจาะจง เมะการค้า / 4,991 เมะการค้า / 4,991 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 13149 ลว. 22 ต.ค. 63

66 รายงานขอซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง           10,000.00     10,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. ส.สายปายค้าวสัดุและปิโตเลียม / 10,000 หจก. ส.สายปายค้าวสัดุและปิโตเลียม / 10,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 13174 ลว. 22 ต.ค. 63

67 รายงานขอจา้งเหมาถ่ายเอกสาร             3,252.80       3,252.80 วธิเีฉพาะเจาะจง นายพละนาว ีส่องศรี / 3,252.80 นายพละนาว ีส่องศรี / 3,252.80 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว. 4431 ลว. 22 ต.ค. 63

68 รายงานขอจา้งเหมาแรงงาน           12,300.00     12,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายอะมาลา จะยี / 12,300 นายอะมาลา จะยี / 12,300 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว. 4429 ลว. 22 ต.ค. 63

69 รายงานขอจา้งเหมาแรงงาน           16,200.00     16,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส. ต๊ิบ มูลหน่อ / 8,100 น.ส. ต๊ิบ มูลหน่อ / 8,100 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว. 4430 ลว. 22 ต.ค. 63

นางขันเงิน วจิณุวายุ / 8,100 นางขันเงิน วจิณุวายุ / 8,100

70 รายงานขอจดัจา้งแรงงานตัด ปอก แกะ และคัดกลีบกระเทียม             9,600.00       9,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางจริา ดอกดวง / 9,600 นางจริา ดอกดวง / 9,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว. 4428 ลว. 22 ต.ค. 63

71 รายงานขอจา้งเหมาตรวจสอบรายชื่อพชืฯ             3,000.00       3,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายรอด อาจารย์ / 3,000 นายรอด อาจารย์ / 3,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สว. 4455 ลว. 27 ต.ค. 63

72 รายงานขอซ้ือน้ ามันเพลิง ( น้ ามันดีเซล )             6,000.00       6,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สถานบริการน้ ามันเชื้อเพลิงในพืน้ที ่/ 6,000 สถานบริการน้ ามันเชื้อเพลิงในพืน้ที ่/ 6,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 13383 ลว. 27 ต.ค. 63

73 รายงานขอซ้ือเมล็ดพนัธุ์ถั่วเหลือง           30,000.00     30,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายคณิศร แปงแกว้ / 30,000 นายคณิศร แปงแกว้ / 30,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 13419 ลว. 27 ต.ค. 63

74 รายงานขอซ้ือวสัดุส าหรับตกแต่งสถานทีภ่ายในตลาดนัดชาวดอย             2,000.00       2,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางกญัฐณา กรขวญัเจริญ / 2,000 นางกญัฐณา กรขวญัเจริญ / 2,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 13426 ลว. 28 ต.ค. 63

75 รายงานขอซ้ือวสัดุส าหรับตกแต่งสถานทีภ่ายในตลาดนัดชาวดอย             3,000.00       3,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางศรีจนัทร์ ขาวสวย / 3,000 นางศรีจนัทร์ ขาวสวย / 3,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 12427 ลว. 28 ต.ค. 63

76 รายงานขอซ้ือน้ ามันเพลิง ( น้ ามันดีเซล )           17,000.00     17,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สถานบริการน้ ามันเชื้อเพลิงในพืน้ที ่/ 17,000 สถานบริการน้ ามันเชื้อเพลิงในพืน้ที ่/ 17,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 13429 ลว. 28 ต.ค. 63

77 รายงานขอจา้งยานพาหนะในการเดินทางไปศึกษาดูงาน           10,800.00     10,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุริยัน หวา่จะ๊ / 5,400 นายสุริยัน หวา่จะ๊ / 5,400 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 13535 ลว. 29 ต.ค. 63

นายเลาหลู่ แซ่หลี / 5,400 นายเลาหลู่ แซ่หลี / 5,400

78 รายงานขอจา้งเหมารถตู้             3,600.00       3,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายถวลิ สกลุนา / 3,600 นายถวลิ สกลุนา / 3,600 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 13531 ลว. 29 ต.ค. 63

79 รายงานขอซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           15,000.00     15,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง / 15,000 สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง / 15,000 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 13565 ลว. 30 ต.ค. 63

80 รายงานขอจดัจา้งท าป้ายชื่อส านักงาน           17,380.00     17,380.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียพร้ินต้ิง / 17,380 ร้านไอเดียพร้ินต้ิง / 17,380 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สพ. 13566 ลว. 30 ต.ค. 63



1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้ำเดือน ตุลำคม 2563 50,000.00          50,000.00        เฉพำะเจำะจง กองทุนสถำนีบริกำรเช้ือเพลิงสวัสดิกำร กองบิน 41 31,014.30         กองทุนสถำนีบริกำรเช้ือเพลิงสวัสดิกำร กองบิน 41 31,014.30         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6310-00001
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 5 ต.ค. 63

2 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรมพิธีบ้ำเพ็ญกุศลและกิจกรรม 13,648.00          13,648.00        เฉพำะเจำะจง 1.กฤษณำสังฆภัณฑ์ โดยนำงสำวกฤษณำ ค้ำเมือง 5,900.00           กฤษณำสังฆภัณฑ์ โดยนำงสำวกฤษณำ ค้ำเมือง 5,900.00           พิจำรณำแต่ละรำยกำร PO6310-00002
น้อมร้ำลึกเน่ืองในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรม 2.นำงวรำภรณ์ เช้ือเขียว 6,100.00           (จ้ำนวน 1 รำยกำร) ท่ีเสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ ลว. 7 ต.ค. 63
ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 3.นำงสำวณัฐธิดำ สักค้ำ 6,300.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด
จ้ำนวน 10 รำยกำร 4.บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 4,788.00           บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน) 4,788.00           PO6310-00003

5.นำงมิลญำ ศิริปรำชญ์ 2,960.00           (จ้ำนวน 1 รำยกำร) ลว. 7 ต.ค. 63
6.นำงสำวนริศรำ ประดำอินทร์ 3,675.00           
7.นำงสำวนิตยำ เจิมจันทร์ 4,200.00           นำงมิลญำ ศิริปรำชญ์ 2,960.00           PO6310-00004

(จ้ำนวน 8 รำยกำร) ลว. 7 ต.ค. 63

3 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรมพิธีบ้ำเพ็ญกุศลและกิจกรรม 1,155.00            1,155.00          เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เป่ำเปำ 1,155.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เป่ำเปำ 1,155.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6310-00005
น้อมร้ำลึกเน่ืองในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรม 2.ร้ำนโพธ์ิทอง สังฆภัณฑ์ 3,289.00           ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 8 ต.ค. 63
ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 3.ร้ำนชัยวัฒน์ เคร่ืองครัว 2,970.00           

4 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร จ้ำนวน 3 เดือน 6,300.00            6,300.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงใหม่ โอเอ โดยนำงสำวทองอินทร์ แก้วจำ 6,300.00           ร้ำนเชียงใหม่ โอเอ โดยนำงสำวทองอินทร์ แก้วจำ 6,300.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6310-00006
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2563 ถึง 31 ธันวำคม 2563 ถูกต้องครบถ้วน ลว. 1 ต.ค. 63

5 จ้ำงเหมำท้ำซุ้มไม้ไผ่และวัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง 7,500.00            7,500.00          เฉพำะเจำะจง 1.นำยอมร กองแก้ว 7,500.00           นำยอมร กองแก้ว 7,500.00           เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6310-00007
2.นำยพิเชษฐ์ เกตุวิริยะกำร ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 27 ต.ค. 63
3.นำยอภิสิทธ์ิ แก้วต่ำงสิน

6 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรตกแต่งสถำนท่ี จ้ำนวน 21 รำยกำร 42,450.00          42,450.00        เฉพำะเจำะจง 1.สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 42,450.00         สวนสมบัติ (หน่ึง) โดยนำยสุรชัย คงพนำ 42,450.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6310-00008
2.ร้ำนแม่ปิงกำร์เด้น โดยนำงนิภำ เรือนแก้ว 47,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 27 ต.ค. 63
3.น้องมำยด์พันธ์ุไม้ โดยนำงสำวพรำว กิตติสร 50,610.00         

7 จ้ำงท้ำสบูกล่ินดอกเจอรำเนียมและดอกกุหลำบ พร้อมอุปกรณ์สำธิต 50,000.00          50,000.00        เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนปีระกำ โดยนำงสำวกำนต์พิชชำ สลับ 50,000.00         ร้ำนปีระกำ โดยนำงสำวกำนต์พิชชำ สลับ 50,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6310-00009
2.เดือนเพ็ญ อินไชย 58,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด ลว. 30 ต.ค. 63
3.น้ำพล สุริยะเจริญ 58,000.00         

8 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงสนำมเด็กเล่นตำมหลัก BBL 950,000.00        949,942.00      e-bidding 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สำมชัยเจริญซัพพลำย 876,599.00       ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สำมชัยเจริญซัพพลำย 870,000.00       เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำซ้ือขำย
(brain-Based Learning) 2.บริษัท เจ ไอ เอส เทรดด้ิง จ้ำกัด 949,000.00       ถูกต้องครบถ้วน และรำคำต้่ำสุด เลขท่ี (อร) 1/2564

ลว. 26 ต.ค. 63

9 จ้ำงเหมำให้บริกำรรักษำควำมปลอดภัย 1,476,000.00     1,476,000.00    เฉพำะเจำะจง องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึกในพระบรมรำชูปถัมภ์ 1,476,000.00     องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึกในพระบรมรำชูปถัมภ์ 1,476,000.00    เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงบริกำรรักษำควำมปลอดภัย
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 1/2563

ลว. 1 ต.ค. 63

10 จ้ำงท้ำควำมสะอำดพ้ืนท่ีภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 1,070,010.00     1,069,998.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ้ำกัด 1,069,998.00     บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ้ำกัด 1,069,998.00    เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงท้ำควำมสะอำดอำคำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 2/2563

ลว. 1 ต.ค. 63

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

11 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มอ้ำนวยกำร 49,200.00          49,200.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวกำรวิศำ กะระวี 49,200.00         นำงสำวกำรวิศำ กะระวี 49,200.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 1/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

12 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มอ้ำนวยกำร 48,300.00          48,300.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวจุฑำมำศ วรรณสุข 48,300.00         นำงสำวจุฑำมำศ วรรณสุข 48,300.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 2/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

13 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มอ้ำนวยกำร 34,500.00          34,500.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุดำรัตน์ คัมภีระ 34,500.00         นำงสำวสุดำรัตน์ คัมภีระ 34,500.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 3/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

14 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มอ้ำนวยกำร 48,300.00          48,300.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำววงค์หฤทัย กันจีน 48,300.00         นำงสำววงค์หฤทัย กันจีน 48,300.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 4/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

15 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มอ้ำนวยกำร 51,450.00          51,450.00        เฉพำะเจำะจง นำงฉัตรชญำ กันชัย 51,450.00         นำงฉัตรชญำ กันชัย 51,450.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 5/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

16 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มอ้ำนวยกำร 46,500.00          46,500.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวศิริพร บุญแปง 46,500.00         นำงสำวศิริพร บุญแปง 46,500.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 6/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

17 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มอ้ำนวยกำร 49,200.00          49,200.00        เฉพำะเจำะจง นำยวิทย์นิพัทธ์ ทิพย์สม 49,200.00         นำยวิทย์นิพัทธ์ ทิพย์สม 49,200.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 7/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

18 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มอ้ำนวยกำร 46,200.00          46,200.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวมนัญญำ จันทร์สุริยะ 46,200.00         นำงสำวมนัญญำ จันทร์สุริยะ 46,200.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 8/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

19 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มอ้ำนวยกำร 45,300.00          45,300.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวอมัศญำ ประเสริฐสุด 45,300.00         นำงสำวอมัศญำ ประเสริฐสุด 45,300.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 9/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

20 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มอ้ำนวยกำร 45,000.00          45,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวกำญจนำภำ ธิลำ 45,000.00         นำงสำวกำญจนำภำ ธิลำ 45,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 10/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

21 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มอ้ำนวยกำร 45,600.00          45,600.00        เฉพำะเจำะจง นำยสมพงษ์ ศรีมูล 45,600.00         นำยสมพงษ์ ศรีมูล 45,600.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 11/2564

ลว. 1 ต.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

22 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มอ้ำนวยกำร 28,500.00          28,500.00        เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงษ์ วงค์ศำยะ 28,500.00         นำยนัฐพงษ์ วงค์ศำยะ 28,500.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 12/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

23 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มอ้ำนวยกำร 46,050.00          46,050.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวภัทรำภรณ์ กำสันต์ 46,050.00         นำงสำวภัทรำภรณ์ กำสันต์ 46,050.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 13/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

24 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มอ้ำนวยกำร 46,050.00          46,050.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวเจนจิรำ โพธิจันทร์ 46,050.00         นำงสำวเจนจิรำ โพธิจันทร์ 46,050.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 14/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

25 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มอ้ำนวยกำร 27,900.00          27,900.00        เฉพำะเจำะจง นำยวิทยำ กันยำนันท์ 27,900.00         นำยวิทยำ กันยำนันท์ 27,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 15/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

26 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มอ้ำนวยกำร 28,500.00          28,500.00        เฉพำะเจำะจง นำยนัด วรรณต๊ิบ 28,500.00         นำยนัด วรรณต๊ิบ 28,500.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 16/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

27 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 49,950.00          49,950.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวพุดตำล ขันเวท 49,950.00         นำงสำวพุดตำล ขันเวท 49,950.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 17/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

28 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 49,800.00          49,800.00        เฉพำะเจำะจง นำยอดิศักด์ิ มงคล 49,800.00         นำยอดิศักด์ิ มงคล 49,800.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 18/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

29 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 49,200.00          49,200.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวขวัญภิรมย์ บุศย์แก้ว 49,200.00         นำงสำวขวัญภิรมย์ บุศย์แก้ว 49,200.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 19/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

30 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 48,150.00          48,150.00        เฉพำะเจำะจง นำยชำญณรงค์ ยศอำจ 48,150.00         นำยชำญณรงค์ ยศอำจ 48,150.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 20/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

31 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 50,250.00          50,250.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวศุภลักษณ์ ภูษำทอง 50,250.00         นำงสำวศุภลักษณ์ ภูษำทอง 50,250.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 21/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

32 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 46,500.00          46,500.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำววำสินี รุ่งเมือง 46,500.00         นำงสำววำสินี รุ่งเมือง 46,500.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 22/2564

ลว. 1 ต.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

33 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 46,200.00          46,200.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิตรลดำ ค้ำภิระแปง 46,200.00         นำงสำวจิตรลดำ ค้ำภิระแปง 46,200.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 23/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

34 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 49,350.00          49,350.00        เฉพำะเจำะจง นำยเอกชัย อินทร์ชัย 49,350.00         นำยเอกชัย อินทร์ชัย 49,350.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 24/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

35 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 49,350.00          49,350.00        เฉพำะเจำะจง นำยศวัสสรณ์ เช่ียววัฒนำกุล 49,350.00         นำยศวัสสรณ์ เช่ียววัฒนำกุล 49,350.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 25/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

36 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มกิจกรรมและประชำสัมพันธ์ 48,300.00          48,300.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวนงค์รักษ์ รำชเสน 48,300.00         นำงสำวนงค์รักษ์ รำชเสน 48,300.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 26/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

37 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มกิจกรรมและประชำสัมพันธ์ 46,500.00          46,500.00        เฉพำะเจำะจง นำยณัฐพงษ์ โสภณ 46,500.00         นำยณัฐพงษ์ โสภณ 46,500.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 27/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

38 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มกิจกรรมและประชำสัมพันธ์ 45,300.00          45,300.00        เฉพำะเจำะจง นำยธนวัฒน์ รชตปภำวิน 45,300.00         นำยธนวัฒน์ รชตปภำวิน 45,300.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 28/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

39 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มกิจกรรมและประชำสัมพันธ์ 46,500.00          46,500.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวพิมชนก ปุกปะนันท์ 46,500.00         นำงสำวพิมชนก ปุกปะนันท์ 46,500.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 29/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

40 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มกิจกรรมและประชำสัมพันธ์ 45,600.00          45,600.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวชนำกำนต์ ชัยเทพ 45,600.00         นำงสำวชนำกำนต์ ชัยเทพ 45,600.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 30/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

41 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มกิจกรรมและประชำสัมพันธ์ 45,900.00          45,900.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวมัลลิกำ ค้ำโชค 45,900.00         นำงสำวมัลลิกำ ค้ำโชค 45,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 31/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

42 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มกิจกรรมและประชำสัมพันธ์ 45,600.00          45,600.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวมัลลิกำ มหำพรหม 45,600.00         นำงสำวมัลลิกำ มหำพรหม 45,600.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 32/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

43 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มกิจกรรมและประชำสัมพันธ์ 45,900.00          45,900.00        เฉพำะเจำะจง นำยณัฐพงศ์ เดชำวุธ 45,900.00         นำยณัฐพงศ์ เดชำวุธ 45,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 33/2564

ลว. 1 ต.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

44 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มกิจกรรมและประชำสัมพันธ์ 46,350.00          46,350.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวจีรำนัฐ แก้วมณีรำช 46,350.00         นำงสำวจีรำนัฐ แก้วมณีรำช 46,350.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 34/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

45 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มกิจกรรมและประชำสัมพันธ์ 32,640.00          32,640.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวชนัญชิดำ หินสด 32,640.00         นำงสำวชนัญชิดำ หินสด 32,640.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 35/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

46 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มกิจกรรมและประชำสัมพันธ์ 37,800.00          37,800.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวจริยำ วงศ์น้อย 37,800.00         นำงสำวจริยำ วงศ์น้อย 37,800.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 36/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

47 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มกิจกรรมและประชำสัมพันธ์ 29,250.00          29,250.00        เฉพำะเจำะจง นำยกัมพล จุมปำทอง 29,250.00         นำยกัมพล จุมปำทอง 29,250.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 37/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

48 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มกิจกรรมและประชำสัมพันธ์ 27,600.00          27,600.00        เฉพำะเจำะจง นำยภำนุวัฒน์ ปินตำอ้ำย 27,600.00         นำยภำนุวัฒน์ ปินตำอ้ำย 27,600.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 38/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

49 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มกิจกรรมและประชำสัมพันธ์ 27,300.00          27,300.00        เฉพำะเจำะจง นำยศรัณย์ ตำลพุดซำ 27,300.00         นำยศรัณย์ ตำลพุดซำ 27,300.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 39/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

50 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มกิจกรรมและประชำสัมพันธ์ 28,950.00          28,950.00        เฉพำะเจำะจง นำยสมบูรณ์ บัวหลวง 28,950.00         นำยสมบูรณ์ บัวหลวง 28,950.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 40/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

51 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มกิจกรรมและประชำสัมพันธ์ 28,350.00          28,350.00        เฉพำะเจำะจง นำยธนพงษ์ สละม่วง 28,350.00         นำยธนพงษ์ สละม่วง 28,350.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 41/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

52 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 46,650.00          46,650.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวสรสวรรค์ ศรีระ 46,650.00         นำงสำวสรสวรรค์ ศรีระ 46,650.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 42/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

53 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 46,050.00          46,050.00        เฉพำะเจำะจง นำยนพดล แสนใจ 46,050.00         นำยนพดล แสนใจ 46,050.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 43/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

54 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 48,450.00          48,450.00        เฉพำะเจำะจง นำยณรงค์ จิตรประวัติ 48,450.00         นำยณรงค์ จิตรประวัติ 48,450.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 44/2564

ลว. 1 ต.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

55 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 46,350.00          46,350.00        เฉพำะเจำะจง นำยเบญจรงค์ วงค์สุวรรณ์ 46,350.00         นำยเบญจรงค์ วงค์สุวรรณ์ 46,350.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 45/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

56 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 46,350.00          46,350.00        เฉพำะเจำะจง นำยคฑำวุธ นรดี 46,350.00         นำยคฑำวุธ นรดี 46,350.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 46/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

57 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 45,600.00          45,600.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวชนันพัทธ์ กันธรำช 45,600.00         นำงสำวชนันพัทธ์ กันธรำช 45,600.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 47/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

58 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 45,600.00          45,600.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวแพรวำ นำเมืองรักษ์ 45,600.00         นำงสำวแพรวำ นำเมืองรักษ์ 45,600.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 48/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

59 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 45,300.00          45,300.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวณิชำรัศม์ บุษยะธนันต์วุฒิ 45,300.00         นำงสำวณิชำรัศม์ บุษยะธนันต์วุฒิ 45,300.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 49/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

60 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 45,300.00          45,300.00        เฉพำะเจำะจง นำยวีระชัย ดวงดี 45,300.00         นำยวีระชัย ดวงดี 45,300.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 50/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

61 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 45,600.00          45,600.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวหทัยรัตน์ หยกมณีพิพัฒน์ 45,600.00         นำงสำวหทัยรัตน์ หยกมณีพิพัฒน์ 45,600.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 51/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

62 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและอำคำรสถำนท่ี 46,950.00          46,950.00        เฉพำะเจำะจง นำยสิทธิพล ฟองฟู 46,950.00         นำยสิทธิพล ฟองฟู 46,950.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 52/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

63 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและอำคำรสถำนท่ี 54,600.00          54,600.00        เฉพำะเจำะจง นำยนฤทธ์ิ ไชยชนะ 54,600.00         นำยนฤทธ์ิ ไชยชนะ 54,600.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 53/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

64 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและอำคำรสถำนท่ี 58,050.00          58,050.00        เฉพำะเจำะจง นำยณัฐวุฒิ หล้ำป๋ัน 58,050.00         นำยณัฐวุฒิ หล้ำป๋ัน 58,050.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 54/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

65 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและอำคำรสถำนท่ี 56,550.00          56,550.00        เฉพำะเจำะจง นำยจิรวัฒน์ อินต๊ะสม 56,550.00         นำยจิรวัฒน์ อินต๊ะสม 56,550.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 55/2564

ลว. 1 ต.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

66 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและอำคำรสถำนท่ี 45,900.00          45,900.00        เฉพำะเจำะจง นำยนิติเดช จินดำศรี 45,900.00         นำยนิติเดช จินดำศรี 45,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 56/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

67 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและอำคำรสถำนท่ี 49,200.00          49,200.00        เฉพำะเจำะจง นำยกิตต์ิธนัตถ์ ปันธนมณีโชติ 49,200.00         นำยกิตต์ิธนัตถ์ ปันธนมณีโชติ 49,200.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 57/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

68 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและอำคำรสถำนท่ี 39,450.00          39,450.00        เฉพำะเจำะจง นำยฐกฤตธรณ์ สิทธิพำ 39,450.00         นำยฐกฤตธรณ์ สิทธิพำ 39,450.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 58/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

69 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและอำคำรสถำนท่ี 36,600.00          36,600.00        เฉพำะเจำะจง นำยภิรมย์ สมบัติ 36,600.00         นำยภิรมย์ สมบัติ 36,600.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 59/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

70 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและอำคำรสถำนท่ี 32,100.00          32,100.00        เฉพำะเจำะจง นำยณรงค์ เมฆรำ 32,100.00         นำยณรงค์ เมฆรำ 32,100.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 60/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

71 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและอำคำรสถำนท่ี 34,350.00          34,350.00        เฉพำะเจำะจง นำยอนันต์สิทธ์ิ สืบซำว 34,350.00         นำยอนันต์สิทธ์ิ สืบซำว 34,350.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 61/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

72 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มดูแลบ้ำรุงรักษำสวน 51,150.00          51,150.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐชญำ พงค์ไฝ 51,150.00         นำงสำวณัฐชญำ พงค์ไฝ 51,150.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 62/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

73 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มดูแลบ้ำรุงรักษำสวน 52,500.00          52,500.00        เฉพำะเจำะจง นำยอิศรพงศ์ ศิริสุภำ 52,500.00         นำยอิศรพงศ์ ศิริสุภำ 52,500.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 63/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

74 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มดูแลบ้ำรุงรักษำสวน 49,650.00          49,650.00        เฉพำะเจำะจง นำยชรัญญู บุญปลอด 49,650.00         นำยชรัญญู บุญปลอด 49,650.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 64/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

75 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มดูแลบ้ำรุงรักษำสวน 48,450.00          48,450.00        เฉพำะเจำะจง นำยวิศำล รำวิชัย 48,450.00         นำยวิศำล รำวิชัย 48,450.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 65/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

76 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มดูแลบ้ำรุงรักษำสวน 45,300.00          45,300.00        เฉพำะเจำะจง นำยกิติพงค์ มะโนหำญ 45,300.00         นำยกิติพงค์ มะโนหำญ 45,300.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 66/2564

ลว. 1 ต.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

77 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มดูแลบ้ำรุงรักษำสวน 49,800.00          49,800.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวอรพรรณ จันทร์ต๊ะก๋อง 49,800.00         นำงสำวอรพรรณ จันทร์ต๊ะก๋อง 49,800.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 67/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

78 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มดูแลบ้ำรุงรักษำสวน 48,450.00          48,450.00        เฉพำะเจำะจง นำยพรชัย รำชดี 48,450.00         นำยพรชัย รำชดี 48,450.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 68/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

79 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มดูแลบ้ำรุงรักษำสวน 49,200.00          49,200.00        เฉพำะเจำะจง นำยทักษ์ดนัย วรรณสำร 49,200.00         นำยทักษ์ดนัย วรรณสำร 49,200.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 69/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

80 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มดูแลบ้ำรุงรักษำสวน 46,050.00          46,050.00        เฉพำะเจำะจง นำยธวัตชัย วงค์จ๋ี 46,050.00         นำยธวัตชัย วงค์จ๋ี 46,050.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 70/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

81 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มดูแลบ้ำรุงรักษำสวน 46,050.00          46,050.00        เฉพำะเจำะจง นำยเทพพิทักษ์ จ้ำรัส 46,050.00         นำยเทพพิทักษ์ จ้ำรัส 46,050.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 71/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

82 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มดูแลบ้ำรุงรักษำสวน 33,900.00          33,900.00        เฉพำะเจำะจง นำยนิคม อินทร์ต่อม 33,900.00         นำยนิคม อินทร์ต่อม 33,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 72/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

83 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 46,050.00          46,050.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวปำณิสรำ อินทะวัง 46,050.00         นำงสำวปำณิสรำ อินทะวัง 46,050.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 73/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

84 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 37,800.00          37,800.00        เฉพำะเจำะจง นำยชม กันธำ 37,800.00         นำยชม กันธำ 37,800.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 74/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

85 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 37,350.00          37,350.00        เฉพำะเจำะจง นำยสุรินทร์ อินตำเป้ีย 37,350.00         นำยสุรินทร์ อินตำเป้ีย 37,350.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 75/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

86 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 37,350.00          37,350.00        เฉพำะเจำะจง นำยเถลิง วงศ์รัตนมัจฉำ 37,350.00         นำยเถลิง วงศ์รัตนมัจฉำ 37,350.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 76/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

87 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 37,500.00          37,500.00        เฉพำะเจำะจง นำยศุภธนกฤษ ฟองชนะ 37,500.00         นำยศุภธนกฤษ ฟองชนะ 37,500.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 77/2564

ลว. 1 ต.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

88 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 37,050.00          37,050.00        เฉพำะเจำะจง นำยณรงค์ ไชยวงค์ 37,050.00         นำยณรงค์ ไชยวงค์ 37,050.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 78/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

89 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 36,000.00          36,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงอำภำพร แก้วกุนำ 36,000.00         นำงอำภำพร แก้วกุนำ 36,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 79/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

90 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 46,500.00          46,500.00        เฉพำะเจำะจง นำยอโนชำ จันทร์ส้ำรำญ 46,500.00         นำยอโนชำ จันทร์ส้ำรำญ 46,500.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 80/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

91 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 46,500.00          46,500.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐนิชำ ปำลี 46,500.00         นำงสำวณัฐนิชำ ปำลี 46,500.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 81/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

92 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 55,350.00          55,350.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวนำถยำ ทำนำมัง 55,350.00         นำงสำวนำถยำ ทำนำมัง 55,350.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 82/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

93 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 26,400.00          26,400.00        เฉพำะเจำะจง นำยส้ำเภำ คงน่ิม 26,400.00         นำยส้ำเภำ คงน่ิม 26,400.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 83/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

94 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 26,400.00          26,400.00        เฉพำะเจำะจง นำยลำวือ แซ่ว้ำง 26,400.00         นำยลำวือ แซ่ว้ำง 26,400.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 84/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

95 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 26,700.00          26,700.00        เฉพำะเจำะจง นำยสุพิทย์ ไชยกุมำร 26,700.00         นำยสุพิทย์ ไชยกุมำร 26,700.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 85/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

96 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 55,050.00          55,050.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวอุไรพร ช่ำงบรรจง 55,050.00         นำงสำวอุไรพร ช่ำงบรรจง 55,050.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 86/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

97 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 46,650.00          46,650.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวณิชำรีย์ ไทยอินทร์ 46,650.00         นำงสำวณิชำรีย์ ไทยอินทร์ 46,650.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 87/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

98 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 46,800.00          46,800.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวธันยมัย ไชยรินทร์ 46,800.00         นำงสำวธันยมัย ไชยรินทร์ 46,800.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 88/2564

ลว. 1 ต.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

99 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 54,000.00          54,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวพรภัทรำ ธรสุปรีย์ธรรม 54,000.00         นำงสำวพรภัทรำ ธรสุปรีย์ธรรม 54,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 89/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

100 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 45,000.00          45,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวนิรชำ เงินชุ่ม 45,000.00         นำงสำวนิรชำ เงินชุ่ม 45,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 90/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

101 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 45,000.00          45,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำววรำภรณ์ วงค์จักร 45,000.00         นำงสำววรำภรณ์ วงค์จักร 45,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 91/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

102 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 45,000.00          45,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชนิดำ ดวงต๊ิบ 45,000.00         นำงสำวพัชนิดำ ดวงต๊ิบ 45,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 92/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

103 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 45,000.00          45,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวแสงอรุณ ศรีเมืองแก้ว 45,000.00         นำงสำวแสงอรุณ ศรีเมืองแก้ว 45,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 93/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

104 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 45,000.00          45,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวกุลนำถ ผ่ึงผำย 45,000.00         นำงสำวกุลนำถ ผ่ึงผำย 45,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 94/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

105 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 45,000.00          45,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวกิตติมำ น้อยแดง 45,000.00         นำงสำวกิตติมำ น้อยแดง 45,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 95/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

106 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 45,000.00          45,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวเนตรนภำ รัตนพงค์ 45,000.00         นำงสำวเนตรนภำ รัตนพงค์ 45,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 96/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

107 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 45,000.00          45,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยภูมิศักด์ิ ธรรมโม 45,000.00         นำยภูมิศักด์ิ ธรรมโม 45,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 97/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

108 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 31,740.00          31,740.00        เฉพำะเจำะจง นำยพิเชต โพธิรังกร 31,740.00         นำยพิเชต โพธิรังกร 31,740.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 98/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

109 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มพัฒนำธุรกิจและหำรำยได้ 31,440.00          31,440.00        เฉพำะเจำะจง นำยสถำพร เฉยน่วม 31,440.00         นำยสถำพร เฉยน่วม 31,440.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 99/2564

ลว. 1 ต.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

110 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 29,250.00          29,250.00        เฉพำะเจำะจง นำยจ่ำกอ หมอแอ๋ 29,250.00         นำยจ่ำกอ หมอแอ๋ 29,250.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 100/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

111 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 30,000.00          30,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยเดช ใจสวน 30,000.00         นำยเดช ใจสวน 30,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 101/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

112 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 30,900.00          30,900.00        เฉพำะเจำะจง นำยเทียบ ขนุนป๋ัน 30,900.00         นำยเทียบ ขนุนป๋ัน 30,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 102/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

113 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 28,800.00          28,800.00        เฉพำะเจำะจง นำยกิตติศักด์ิ ดวงปัญญำ 28,800.00         นำยกิตติศักด์ิ ดวงปัญญำ 28,800.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 103/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

114 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 29,100.00          29,100.00        เฉพำะเจำะจง นำยนิพนธ์ ชัยวงศ์ศรี 29,100.00         นำยนิพนธ์ ชัยวงศ์ศรี 29,100.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 104/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

115 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 30,150.00          30,150.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวรุจิรำ มำเยอ 30,150.00         นำงสำวรุจิรำ มำเยอ 30,150.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 105/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

116 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 30,150.00          30,150.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวนิรำภร หล้ำจ่อ 30,150.00         นำงสำวนิรำภร หล้ำจ่อ 30,150.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 106/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

117 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,900.00          27,900.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวหล่ำ เลำจำง 27,900.00         นำงสำวหล่ำ เลำจำง 27,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 107/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

118 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,550.00          26,550.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวพิชชำ พิทักษ์วนำสกุล 26,550.00         นำงสำวพิชชำ พิทักษ์วนำสกุล 26,550.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 108/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

119 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,250.00          26,250.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวช๊ัวะ เสือเฒ่ำ 26,250.00         นำงสำวช๊ัวะ เสือเฒ่ำ 26,250.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 109/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

120 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 30,900.00          30,900.00        เฉพำะเจำะจง นำยสัชญำ ปัญญำรัตน์ 30,900.00         นำยสัชญำ ปัญญำรัตน์ 30,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 110/2564

ลว. 1 ต.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

121 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 30,900.00          30,900.00        เฉพำะเจำะจง นำยหม่อเชอ พินิจบันลือ 30,900.00         นำยหม่อเชอ พินิจบันลือ 30,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 111/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

122 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 29,100.00          29,100.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำววัฒนำ สุวรรณชัย 29,100.00         นำงสำววัฒนำ สุวรรณชัย 29,100.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 112/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

123 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,750.00          27,750.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวนำนอ จะอู 27,750.00         นำงสำวนำนอ จะอู 27,750.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 113/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

124 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,750.00          27,750.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวนำสอ จะนะ 27,750.00         นำงสำวนำสอ จะนะ 27,750.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 114/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

125 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,750.00          27,750.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำววะ แซ่ลี 27,750.00         นำงสำววะ แซ่ลี 27,750.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 115/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

126 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,550.00          26,550.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวลำวรรณ ถ่ินต้นน้้ำ 26,550.00         นำงสำวลำวรรณ ถ่ินต้นน้้ำ 26,550.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 116/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

127 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,550.00          26,550.00        เฉพำะเจำะจง นำงอธิปัตย์ กุลสุพรรณรัตน์ 26,550.00         นำงอธิปัตย์ กุลสุพรรณรัตน์ 26,550.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 117/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

128 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,550.00          26,550.00        เฉพำะเจำะจง นำยหือ พิทักษ์ไพร 26,550.00         นำยหือ พิทักษ์ไพร 26,550.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 118/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

129 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,400.00          26,400.00        เฉพำะเจำะจง นำยพะแนแฮ วิภำมำลัย 26,400.00         นำยพะแนแฮ วิภำมำลัย 26,400.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 119/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

130 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 25,800.00          25,800.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวโป๊ะดี สำธิตบุญ 25,800.00         นำงสำวโป๊ะดี สำธิตบุญ 25,800.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 120/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

131 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 25,800.00          25,800.00        เฉพำะเจำะจง นำงนิภำพร แซ่หำง 25,800.00         นำงนิภำพร แซ่หำง 25,800.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 121/2564

ลว. 1 ต.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

132 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 25,800.00          25,800.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวภัคจิรำ ชำตรียินดี 25,800.00         นำงสำวภัคจิรำ ชำตรียินดี 25,800.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 122/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

133 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 29,400.00          29,400.00        เฉพำะเจำะจง นำยไซ แซ่จำง 29,400.00         นำยไซ แซ่จำง 29,400.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 123/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

134 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 29,250.00          29,250.00        เฉพำะเจำะจง นำยสุริพันธ์ แซ่หลอ 29,250.00         นำยสุริพันธ์ แซ่หลอ 29,250.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 124/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

135 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 28,800.00          28,800.00        เฉพำะเจำะจง นำยตอยจ่ำ วนำวิกรม 28,800.00         นำยตอยจ่ำ วนำวิกรม 28,800.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 125/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

136 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 28,200.00          28,200.00        เฉพำะเจำะจง นำยซัว แซ่หัน 28,200.00         นำยซัว แซ่หัน 28,200.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 126/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

137 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 28,050.00          28,050.00        เฉพำะเจำะจง นำยสุเทพ แสงค้ำ 28,050.00         นำยสุเทพ แสงค้ำ 28,050.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 127/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

138 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 28,200.00          28,200.00        เฉพำะเจำะจง นำยจะแฮ จะพือ 28,200.00         นำยจะแฮ จะพือ 28,200.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 128/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

139 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,900.00          27,900.00        เฉพำะเจำะจง นำยกมล แสงท้ำว 27,900.00         นำยกมล แสงท้ำว 27,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 129/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

140 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,900.00          27,900.00        เฉพำะเจำะจง นำยสำม ใส่ยะ 27,900.00         นำยสำม ใส่ยะ 27,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 130/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

141 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,300.00          27,300.00        เฉพำะเจำะจง นำยประนำท แซ่จ่ำว 27,300.00         นำยประนำท แซ่จ่ำว 27,300.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 131/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

142 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,900.00          27,900.00        เฉพำะเจำะจง นำยสมบัติ สัตย์ธัญญำกุล 27,900.00         นำยสมบัติ สัตย์ธัญญำกุล 27,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 132/2564

ลว. 1 ต.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

143 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,600.00          27,600.00        เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ เปนุ 27,600.00         นำยสุชำติ เปนุ 27,600.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 133/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

144 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,900.00          27,900.00        เฉพำะเจำะจง นำยสอแคว พงศำสัตยื 27,900.00         นำยสอแคว พงศำสัตยื 27,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 134/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

145 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,300.00          27,300.00        เฉพำะเจำะจง นำยเอกชัย แซ่ว่ำง 27,300.00         นำยเอกชัย แซ่ว่ำง 27,300.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 135/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

146 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,300.00          27,300.00        เฉพำะเจำะจง นำยพรชัย เลำกอย 27,300.00         นำยพรชัย เลำกอย 27,300.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 136/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

147 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,750.00          27,750.00        เฉพำะเจำะจง นำยพุ แสงท้ำว 27,750.00         นำยพุ แสงท้ำว 27,750.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 137/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

148 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,300.00          27,300.00        เฉพำะเจำะจง นำยพงษ์เทพ แสงท้ำว 27,300.00         นำยพงษ์เทพ แสงท้ำว 27,300.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 138/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

149 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 30,750.00          30,750.00        เฉพำะเจำะจง นำยเฉลำ เพ็ชร์มหำพรม 30,750.00         นำยเฉลำ เพ็ชร์มหำพรม 30,750.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 139/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

150 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 29,250.00          29,250.00        เฉพำะเจำะจง นำยธนพล แสนต่อ 29,250.00         นำยธนพล แสนต่อ 29,250.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 140/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

151 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 30,900.00          30,900.00        เฉพำะเจำะจง นำงรัตนำ ยวงเมฆ 30,900.00         นำงรัตนำ ยวงเมฆ 30,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 141/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

152 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 30,900.00          30,900.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวแสงหล้ำ หน่ออินตำ 30,900.00         นำงสำวแสงหล้ำ หน่ออินตำ 30,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 142/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

153 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 30,900.00          30,900.00        เฉพำะเจำะจง นำงอมร สมปำน 30,900.00         นำงอมร สมปำน 30,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 143/2564

ลว. 1 ต.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

154 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,900.00          27,900.00        เฉพำะเจำะจง นำยวีรเดช หน่อไพรสน 27,900.00         นำยวีรเดช หน่อไพรสน 27,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 144/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

155 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,750.00          27,750.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวลัดดำ จะโป 27,750.00         นำงสำวลัดดำ จะโป 27,750.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 145/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

156 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,300.00          27,300.00        เฉพำะเจำะจง นำยพะมอจำ  วิสัยพัฒนพล 27,300.00         นำยพะมอจำ  วิสัยพัฒนพล 27,300.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 146/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

157 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,700.00          26,700.00        เฉพำะเจำะจง นำยนิพนธ์ โชคสุขเสียงวิเวก 26,700.00         นำยนิพนธ์ โชคสุขเสียงวิเวก 26,700.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 147/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

158 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,700.00          26,700.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวอ้ำภำ เลำวู 26,700.00         นำงสำวอ้ำภำ เลำวู 26,700.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 148/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

159 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,550.00          26,550.00        เฉพำะเจำะจง นำงมำลิ จะโป 26,550.00         นำงมำลิ จะโป 26,550.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 149/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

160 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,400.00          26,400.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวอ่ียู เซจุ้ 26,400.00         นำงสำวอ่ียู เซจุ้ 26,400.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 150/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

161 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 25,800.00          25,800.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวอำภรณ์ อะเต๋ำ 25,800.00         นำงสำวอำภรณ์ อะเต๋ำ 25,800.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 151/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

162 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 25,800.00          25,800.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวฤดีมำศ แซ่เห่อ 25,800.00         นำงสำวฤดีมำศ แซ่เห่อ 25,800.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 152/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

163 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 25,800.00          25,800.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวรัศมี กำวำโต 25,800.00         นำงสำวรัศมี กำวำโต 25,800.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 153/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

164 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 29,400.00          29,400.00        เฉพำะเจำะจง นำยวรำสิทธ์ิ ซ่ือสันติกุล 29,400.00         นำยวรำสิทธ์ิ ซ่ือสันติกุล 29,400.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 154/2564

ลว. 1 ต.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

165 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 29,250.00          29,250.00        เฉพำะเจำะจง นำยสมจิตร แซ่กู 29,250.00         นำยสมจิตร แซ่กู 29,250.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 155/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

166 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,900.00          27,900.00        เฉพำะเจำะจง นำยสิงห์ค้ำ แซ่ว่ำง 27,900.00         นำยสิงห์ค้ำ แซ่ว่ำง 27,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 156/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

167 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 28,650.00          28,650.00        เฉพำะเจำะจง นำงชะ ซ่ือสันติกุล 28,650.00         นำงชะ ซ่ือสันติกุล 28,650.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 157/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

168 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,900.00          27,900.00        เฉพำะเจำะจง นำงรัชนี แซ่จำง 27,900.00         นำงรัชนี แซ่จำง 27,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 158/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

169 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,900.00          27,900.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวเซ้ สัตย์ธัญญำกุล 27,900.00         นำงสำวเซ้ สัตย์ธัญญำกุล 27,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 159/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

170 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,900.00          27,900.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวอัญชัญ เลำย้ำง 27,900.00         นำงสำวอัญชัญ เลำย้ำง 27,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 160/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

171 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,700.00          26,700.00        เฉพำะเจำะจง นำงมณีวรรณ เลำวือ 26,700.00         นำงมณีวรรณ เลำวือ 26,700.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 161/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

172 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,700.00          26,700.00        เฉพำะเจำะจง นำงวิมล อะเต๋ำ 26,700.00         นำงวิมล อะเต๋ำ 26,700.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 162/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

173 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,400.00          26,400.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวหล่ี แซ่เฒ่ำ 26,400.00         นำงสำวหล่ี แซ่เฒ่ำ 26,400.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 163/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

174 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,250.00          26,250.00        เฉพำะเจำะจง นำงนำแต ไอนอม 26,250.00         นำงนำแต ไอนอม 26,250.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 164/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

175 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,100.00          26,100.00        เฉพำะเจำะจง นำยบุญส่ง โม่โพ 26,100.00         นำยบุญส่ง โม่โพ 26,100.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 165/2564

ลว. 1 ต.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

176 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,250.00          26,250.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวกุพอ หน่อไพรสน 26,250.00         นำงสำวกุพอ หน่อไพรสน 26,250.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 166/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

177 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,400.00          26,400.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวอัจฉรำ อะเต๋ำ 26,400.00         นำงสำวอัจฉรำ อะเต๋ำ 26,400.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 167/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

178 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 25,800.00          25,800.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวมำลี แซ่เฒ่ำ 25,800.00         นำงสำวมำลี แซ่เฒ่ำ 25,800.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 168/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

179 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 29,400.00          29,400.00        เฉพำะเจำะจง นำยเจริญ อะแมน 29,400.00         นำยเจริญ อะแมน 29,400.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 169/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

180 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 29,250.00          29,250.00        เฉพำะเจำะจง นำงจิรำพร อนันต์วิไล 29,250.00         นำงจิรำพร อนันต์วิไล 29,250.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 170/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

181 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 30,900.00          30,900.00        เฉพำะเจำะจง นำงวันดี แซ่กือ 30,900.00         นำงวันดี แซ่กือ 30,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 171/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

182 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 30,900.00          30,900.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวมนัสนันท์ แซ่วะ 30,900.00         นำงสำวมนัสนันท์ แซ่วะ 30,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 172/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

183 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 30,150.00          30,150.00        เฉพำะเจำะจง นำงรสริน ไพรวัลย์รุ่งอรุณ 30,150.00         นำงรสริน ไพรวัลย์รุ่งอรุณ 30,150.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 173/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

184 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,900.00          27,900.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวอ้ำพร แซ่ย่ำง 27,900.00         นำงสำวอ้ำพร แซ่ย่ำง 27,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 174/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

185 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 29,400.00          29,400.00        เฉพำะเจำะจง นำงอภิสรำ เลำว่ำง 29,400.00         นำงอภิสรำ เลำว่ำง 29,400.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 175/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

186 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 29,550.00          29,550.00        เฉพำะเจำะจง นำงอุทัย สุมำลัย 29,550.00         นำงอุทัย สุมำลัย 29,550.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 176/2564

ลว. 1 ต.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

187 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,550.00          26,550.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวอำรยำ แปงจันทร์หอม 26,550.00         นำงสำวอำรยำ แปงจันทร์หอม 26,550.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 177/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

188 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,550.00          26,550.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวสีค้ำ ใจแสง 26,550.00         นำงสำวสีค้ำ ใจแสง 26,550.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 178/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

189 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,250.00          26,250.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวอรจิรำ จะจ๋ี 26,250.00         นำงสำวอรจิรำ จะจ๋ี 26,250.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 179/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

190 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,100.00          26,100.00        เฉพำะเจำะจง นำยจะสือ จะกู 26,100.00         นำยจะสือ จะกู 26,100.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 180/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

191 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 25,800.00          25,800.00        เฉพำะเจำะจง นำยจะสี จะอือ 25,800.00         นำยจะสี จะอือ 25,800.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 181/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

192 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 25,800.00          25,800.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวบังอร แซ่ลี 25,800.00         นำงสำวบังอร แซ่ลี 25,800.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 182/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

193 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,900.00          27,900.00        เฉพำะเจำะจง นำงว้ำง เลำเสอ 27,900.00         นำงว้ำง เลำเสอ 27,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 183/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

194 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,000.00          27,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวจำคือ  หย่ังรำกม่ันคง 27,000.00         นำงสำวจำคือ  หย่ังรำกม่ันคง 27,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 184/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

195 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,750.00          27,750.00        เฉพำะเจำะจง นำงมำลีวัลย์ ผำด่ำน 27,750.00         นำงมำลีวัลย์ ผำด่ำน 27,750.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 185/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

196 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,600.00          27,600.00        เฉพำะเจำะจง นำงแปลดี วนำวิกรม 27,600.00         นำงแปลดี วนำวิกรม 27,600.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 186/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

197 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,400.00          26,400.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวอดิศรำ แซ่เห่อ 26,400.00         นำงสำวอดิศรำ แซ่เห่อ 26,400.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 187/2564

ลว. 1 ต.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

198 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,150.00          27,150.00        เฉพำะเจำะจง นำยสุรพล แสงท้ำว 27,150.00         นำยสุรพล แสงท้ำว 27,150.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 188/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

199 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,550.00          26,550.00        เฉพำะเจำะจง นำยโมเซ จะก่อ 26,550.00         นำยโมเซ จะก่อ 26,550.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 189/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

200 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,100.00          26,100.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวมูคริ สถิรกุลพงศ์ 26,100.00         นำงสำวมูคริ สถิรกุลพงศ์ 26,100.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 190/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

201 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,100.00          26,100.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวจะเซ ภูเพชรปรำกำร 26,100.00         นำงสำวจะเซ ภูเพชรปรำกำร 26,100.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 191/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

202 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,400.00          26,400.00        เฉพำะเจำะจง นำยวิทยำ เลำหำง 26,400.00         นำยวิทยำ เลำหำง 26,400.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 192/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

203 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 25,800.00          25,800.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวจันทร์หอม ปำตัน 25,800.00         นำงสำวจันทร์หอม ปำตัน 25,800.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 193/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

204 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 25,800.00          25,800.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิรนันท์ แซ่เห่อ 25,800.00         นำงสำวจิรนันท์ แซ่เห่อ 25,800.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 194/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

205 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,900.00          27,900.00        เฉพำะเจำะจง นำงจันทร์ทร ศรีโวย 27,900.00         นำงจันทร์ทร ศรีโวย 27,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 195/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

206 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,700.00          26,700.00        เฉพำะเจำะจง นำยคณำทิพย์ อะเต๋ำ 26,700.00         นำยคณำทิพย์ อะเต๋ำ 26,700.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 196/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

207 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,550.00          26,550.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวมีมี เซจุ้ 26,550.00         นำงสำวมีมี เซจุ้ 26,550.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 197/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

208 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 30,900.00          30,900.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวนำปุ๊ ไพรสุริยะ 30,900.00         นำงสำวนำปุ๊ ไพรสุริยะ 30,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 198/2564

ลว. 1 ต.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

209 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,250.00          26,250.00        เฉพำะเจำะจง นำยวรชำติ ปอใจ 26,250.00         นำยวรชำติ ปอใจ 26,250.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 199/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

210 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 29,100.00          29,100.00        เฉพำะเจำะจง นำยกำรุณ อะแมน 29,100.00         นำยกำรุณ อะแมน 29,100.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 200/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

211 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 29,400.00          29,400.00        เฉพำะเจำะจง นำยไชยำ อะแมน 29,400.00         นำยไชยำ อะแมน 29,400.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 201/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

212 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,600.00          27,600.00        เฉพำะเจำะจง นำยพูลศักด์ิ หล้ำประพันธ์กุล 27,600.00         นำยพูลศักด์ิ หล้ำประพันธ์กุล 27,600.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 202/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

213 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,550.00          26,550.00        เฉพำะเจำะจง นำยละเข่ จะสือคำ 26,550.00         นำยละเข่ จะสือคำ 26,550.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 203/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

214 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,300.00          27,300.00        เฉพำะเจำะจง นำยใจสำม ฝอสำม 27,300.00         นำยใจสำม ฝอสำม 27,300.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 204/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

215 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 29,250.00          29,250.00        เฉพำะเจำะจง นำยว่ำง ผำด่ำน 29,250.00         นำยว่ำง ผำด่ำน 29,250.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 205/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

216 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 28,800.00          28,800.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุพรรณิกำร์ แซ่จ่ำว 28,800.00         นำงสำวสุพรรณิกำร์ แซ่จ่ำว 28,800.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 206/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

217 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 29,100.00          29,100.00        เฉพำะเจำะจง นำงสุณี เครือเตปิน 29,100.00         นำงสุณี เครือเตปิน 29,100.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 207/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

218 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,150.00          27,150.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวพิมพรรณ  ทรงกิตติกุล 27,150.00         นำงสำวพิมพรรณ  ทรงกิตติกุล 27,150.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 208/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

219 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,150.00          27,150.00        เฉพำะเจำะจง นำงกุ๊ แซ่ย่ำง 27,150.00         นำงกุ๊ แซ่ย่ำง 27,150.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 209/2564

ลว. 1 ต.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

220 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,100.00          26,100.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวเพ็ญนภำ พะดอก 26,100.00         นำงสำวเพ็ญนภำ พะดอก 26,100.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 210/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

221 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,250.00          26,250.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำววีระ เตชะบริบูรณ์ 26,250.00         นำงสำววีระ เตชะบริบูรณ์ 26,250.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 211/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

222 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,100.00          26,100.00        เฉพำะเจำะจง นำงบัวตอง แซ่ว้ำง 26,100.00         นำงบัวตอง แซ่ว้ำง 26,100.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 212/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

223 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 25,800.00          25,800.00        เฉพำะเจำะจง นำยสะเชอ หน่อไพรสน 25,800.00         นำยสะเชอ หน่อไพรสน 25,800.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 213/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

224 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 25,800.00          25,800.00        เฉพำะเจำะจง นำยหรือ แซ่หำง 25,800.00         นำยหรือ แซ่หำง 25,800.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 214/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

225 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 30,000.00          30,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยสุวิทย์ แซ่ว่ำง 30,000.00         นำยสุวิทย์ แซ่ว่ำง 30,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 215/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

226 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 29,100.00          29,100.00        เฉพำะเจำะจง นำยชัชชัย อินต๊ะแสน 29,100.00         นำยชัชชัย อินต๊ะแสน 29,100.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 216/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

227 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,900.00          27,900.00        เฉพำะเจำะจง นำยไมตรี แซ่ว่ำง 27,900.00         นำยไมตรี แซ่ว่ำง 27,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 217/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

228 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,900.00          27,900.00        เฉพำะเจำะจง นำยนิพนธ์ แซ่ห่ำง 27,900.00         นำยนิพนธ์ แซ่ห่ำง 27,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 218/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

229 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,300.00          27,300.00        เฉพำะเจำะจง นำยสำคร เลำว้ำง 27,300.00         นำยสำคร เลำว้ำง 27,300.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 219/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

230 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 29,400.00          29,400.00        เฉพำะเจำะจง นำยชัยวัน สุขแคะ 29,400.00         นำยชัยวัน สุขแคะ 29,400.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 220/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

231 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 29,400.00          29,400.00        เฉพำะเจำะจง นำยนิกร สำยต๊ิบ 29,400.00         นำยนิกร สำยต๊ิบ 29,400.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 221/2564

ลว. 1 ต.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

232 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 30,300.00          30,300.00        เฉพำะเจำะจง นำยบุญศรี เพ็งมำวัน 30,300.00         นำยบุญศรี เพ็งมำวัน 30,300.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 222/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

233 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 30,900.00          30,900.00        เฉพำะเจำะจง นำยอำมือ อำมอ 30,900.00         นำยอำมือ อำมอ 30,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 223/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

234 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,600.00          27,600.00        เฉพำะเจำะจง นำยวุฒิพงษ์ สิงห์ทอง 27,600.00         นำยวุฒิพงษ์ สิงห์ทอง 27,600.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 224/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

235 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,300.00          27,300.00        เฉพำะเจำะจง นำยวินัย วงค์มูล 27,300.00         นำยวินัย วงค์มูล 27,300.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 225/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

236 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 30,900.00          30,900.00        เฉพำะเจำะจง นำยประวิทย์ ปะริยัง 30,900.00         นำยประวิทย์ ปะริยัง 30,900.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 226/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

237 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,300.00          27,300.00        เฉพำะเจำะจง นำยวัชรินทร์ ฉิมพำลี 27,300.00         นำยวัชรินทร์ ฉิมพำลี 27,300.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 227/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

238 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,750.00          27,750.00        เฉพำะเจำะจง นำยกุ ย่ังยืนตระกูลโชค 27,750.00         นำยกุ ย่ังยืนตระกูลโชค 27,750.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 228/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

239 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,750.00          27,750.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวเสำวณีย์ ดิเรกค้ำไกล 27,750.00         นำงสำวเสำวณีย์ ดิเรกค้ำไกล 27,750.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 229/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

240 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 30,000.00          30,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยยงยุทธ อนันต์วิไล 30,000.00         นำยยงยุทธ อนันต์วิไล 30,000.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 230/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

241 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 25,800.00          25,800.00        เฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ลำภภพวรำกุล 25,800.00         นำยประพันธ์ ลำภภพวรำกุล 25,800.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 231/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

242 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 25,800.00          25,800.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวเมลดำ หน่อไพรสน 25,800.00         นำงสำวเมลดำ หน่อไพรสน 25,800.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 232/2564

ลว. 1 ต.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

243 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 25,800.00          25,800.00        เฉพำะเจำะจง นำยนิเวศ แสนโซ้ง 25,800.00         นำยนิเวศ แสนโซ้ง 25,800.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 233/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

244 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 25,800.00          25,800.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวอมรกำนต์ พะเชอ 25,800.00         นำงสำวอมรกำนต์ พะเชอ 25,800.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 234/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

245 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,750.00          27,750.00        เฉพำะเจำะจง นำยเจ้ียะ แซ่ว่ือ 27,750.00         นำยเจ้ียะ แซ่ว่ือ 27,750.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 235/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

246 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,700.00          26,700.00        เฉพำะเจำะจง นำยทิวำกร พรมปัญญำ 26,700.00         นำยทิวำกร พรมปัญญำ 26,700.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 236/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

247 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,400.00          26,400.00        เฉพำะเจำะจง นำยสุรชัย หน่อไพรสน 26,400.00         นำยสุรชัย หน่อไพรสน 26,400.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 237/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

248 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,150.00          27,150.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวนำอู๋คำ  หมอแอ๋ 27,150.00         นำงสำวนำอู๋คำ  หมอแอ๋ 27,150.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 238/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

249 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 30,300.00          30,300.00        เฉพำะเจำะจง นำงทัศนีย์ อินทร์สัญจ์ 30,300.00         นำงทัศนีย์ อินทร์สัญจ์ 30,300.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 239/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

250 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 26,700.00          26,700.00        เฉพำะเจำะจง นำงสุเกอ ย่ิงธันยพร 26,700.00         นำงสุเกอ ย่ิงธันยพร 26,700.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 240/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

251 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 29,250.00          29,250.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวนำสี จ่ำฮอ 29,250.00         นำงสำวนำสี จ่ำฮอ 29,250.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 241/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

252 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 25,800.00          25,800.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวมำลัย ไพรสุริยะ 25,800.00         นำงสำวมำลัย ไพรสุริยะ 25,800.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 242/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

253 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 25,800.00          25,800.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวกุลธิดำ ดวงมะณี 25,800.00         นำงสำวกุลธิดำ ดวงมะณี 25,800.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 243/2564

ลว. 1 ต.ค. 63



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

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

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   9   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

254 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 27,300.00          27,300.00        เฉพำะเจำะจง นำยสุคือ ย่ิงธันยพร 27,300.00         นำยสุคือ ย่ิงธันยพร 27,300.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 244/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

255 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 25,800.00          25,800.00        เฉพำะเจำะจง นำยจิรำยุ ภูริบริบูรณ์ 25,800.00         นำยจิรำยุ ภูริบริบูรณ์ 25,800.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 245/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

256 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 30,750.00          30,750.00        เฉพำะเจำะจง นำยใจ่ แสงท้ำว 30,750.00         นำยใจ่ แสงท้ำว 30,750.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 246/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

257 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 30,750.00          30,750.00        เฉพำะเจำะจง นำยเชำ แซ่กู 30,750.00         นำยเชำ แซ่กู 30,750.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 247/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

258 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 29,250.00          29,250.00        เฉพำะเจำะจง นำยป๋ัน แสนใหม่ 29,250.00         นำยป๋ัน แสนใหม่ 29,250.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 248/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

259 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 29,250.00          29,250.00        เฉพำะเจำะจง นำยสวัสด์ิ  ศรีวรรณ์ 29,250.00         นำยสวัสด์ิ  ศรีวรรณ์ 29,250.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 249/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

260 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนสนำม 28,050.00          28,050.00        เฉพำะเจำะจง นำยพะชัย  เพชรพงศ์ไพร 28,050.00         นำยพะชัย  เพชรพงศ์ไพร 28,050.00         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 250/2564

ลว. 1 ต.ค. 63

261 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มวิชำกำรและกำรเรียนรู้ 21,638.70          21,638.70        เฉพำะเจำะจง นำงสำวแฮเส่ จะงะ 21,638.70         นำงสำวแฮเส่ จะงะ 21,638.70         เสนอรำคำท่ีเสนอคุณลักษณะ สัญญำจ้ำงเหมำบริกำร
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 251/2564

ลว. 14 ต.ค. 63
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