
ล ำดับ งำนที่จดัซ้ือหรือจำ้ง
 วงเงิน

งบประมำณที่
โครงกำรขอมำ

 วงเงินที่จะซ้ือจดั
จำ้ง

 รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จำ้งเหมำจดัแปลงเพิม่ผลผลิตเมล็ดกญั
ชง

    25,500.00        25,500.00       25,500.00

เฉพำะเจำะจง

น.ส.ภทัรำพร แกว้บญุทัน/
25,500 บ.

น.ส.ภทัรำพร แกว้บญุทัน /25,500 บ. ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ

APO6509-0015 ลว. 9 ก.ย.65

2 จำ้งท ำโปสเตอร์ จ ำนวน 2 แผ่น
      2,400.00          2,400.00         2,400.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนอนิดีไซน์ โดยนำงณฐมณ 
ฤทธกิะลัส/2,400 บ.

ร้ำนอนิดีไซน์ โดยนำงณฐมณ ฤทธกิะลัส
 /2,400 บ.

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ

APO6509-0016 ลว. 9 ก.ย.65

3 จำ้งท ำตรำยำง จ ำนวน 25 ดวง
      3,300.00          3,080.00         3,080.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนตุ๊กตำบล็อก โดยน .ส.จนัทร์
เพญ็ วงษศ์ำ/3,080 บ.

ร้ำนตุ๊กตำบล็อก โดยน .ส.จนัทร์เพญ็ 
วงษศ์ำ /3,080 บ.

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ

FPO6509-0069 ลว. 9 ก.ย.65

4
จำ้งออกแบบจดัพมิพ์,โบร์ชัวร์,ท ำปำ้ย
แสดงนิทรรศกำร จ ำนวน 3 รำยกำร+
ค่ำออกแบบ

    59,950.00        59,949.43       59,949.43

เฉพำะเจำะจง

บริษทั ทรีโอแอดเวอร์ไทซ่ิง 
แอนด์ มีเดีย จ ำกดั/
59,949.43 บ.

บริษทั ทรีโอแอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มีเดีย
 จ ำกดั /59,949.43 บ. ไม่เกนิวงเงิน

งบประมำณ

FPO6509-0068 ลว. 9 ก.ย.65

5
จำ้งเหมำบริกำรทดสอบประสิทธภิำพ
ของน้ ำมันหอมระเหยตะไคร้ต้น

    10,000.00        10,000.00       10,000.00

เฉพำะเจำะจง

น.ส.อำภำภรณ์ จนัทร์แสง/
10,000 บ.

น.ส.อำภำภรณ์ จนัทร์แสง/10,000 บ.

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ

FPO6509-0067 ลว. 9 ก.ย.65

6 จำ้งเหมำเตรียมตัวอยำ่งใบกญัชง 
จ ำนวน 450 ตัวอยำ่ง     45,000.00        45,000.00       45,000.00 เฉพำะเจำะจง

น.ส.กอบพร บญุเยน็ / 45,000
 บ. น.ส.กอบพร บญุเยน็ / 45,000 บ.

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0066 ลว. 9 ก.ย.65

7 จำ้งเหมำกล่ันน้ ำมันหอมระเหย จ ำนวน
 200 กก.       6,000.00          6,000.00         6,000.00 เฉพำะเจำะจง

น.ส.ภำนุมำศ รำมำงกรู/6,000
 บ. น.ส.ภำนุมำศ รำมำงกรู/6,000 บ.

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0065 ลว. 9 ก.ย.65

8
จำ้งเหมำถำ่ยท ำและตัดต่อส่ือวดีิทัศน์
กำแฟมูลนิธโิครงกำรหลวงฯ     40,000.00        40,000.00       40,000.00 เฉพำะเจำะจง

หจก. ทรำย มีเดีย โปรดักชั่น / 
40,000 บ.

หจก. ทรำย มีเดีย โปรดักชั่น / 40,000
 บ.

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0064 ลว. 9 ก.ย.65

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กนัยำยน 2565

สถำบนัวจิยัและพฒันำพืน้ที่สูง (องค์กำรมหำชน)
วนัที่  30 กนัยำยน 2565



แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กนัยำยน 2565

สถำบนัวจิยัและพฒันำพืน้ที่สูง (องค์กำรมหำชน)
วนัที่  30 กนัยำยน 2565

9
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00      

7,000.00         7,000.00        
เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่
จนัทรำ 7,000 บำท

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 
7,000 บำท

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ

สวพส.(สพ)/10192 ลว. 15 ส.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วนั 1 
คัน 29 ส.ค. - 1 ก.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วนั 1 คัน 29 
ส.ค. - 1 ก.ย. 65

10
จำ้งเหมำรถตู้ 1 รำยกำร 43,200.00    43,200.00       43,200.00      เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่
จนัทรำ 43,200 บำท

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 
43,200 บำท

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ

สวพส.(สอบ)/633 ลว. 2 ก.ย. 65

รถตู้ จ ำนวน 3 วนั 8 คัน 5-7 
ก.ย. 65 รถตู้ จ ำนวน 3 วนั 8 คัน 5-7 ก.ย. 65

11
จำ้งเหมำรถตู้ 1 รำยกำร 16,200.00    

16,200.00       16,200.00      
เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่
จนัทรำ 16,200 บำท

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 
16,200 บำท

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ

สวพส.(สพ)/10181 ลว. 15 ส.ค. 65

รถตู้ จ ำนวน 3 วนั 3 คัน 
15-17 ก.ย. 65

รถตู้ จ ำนวน 3 วนั 3 คัน 15-17 ก.ย. 
65

12
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      

5,300.00         5,300.00        
เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่
จนัทรำ 5,300 บำท

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 
5,300 บำท

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ

สวพส.(สพ)/9172 ลว. 27 ก.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วนั 1 
คัน 22-24 ส.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วนั 1 คัน 
22-24 ส.ค. 65

13
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      

3,600.00         3,600.00        
เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่
จนัทรำ 3,600 บำท

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 
3,600 บำท

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ

สวพส.(สผ)/906 ลว. 10 ส.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วนั 1 
คัน 16-17 ส.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วนั 1 คัน 
16-17 ส.ค. 65



แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กนัยำยน 2565

สถำบนัวจิยัและพฒันำพืน้ที่สูง (องค์กำรมหำชน)
วนัที่  30 กนัยำยน 2565

14
จำ้งเหมำรถตู้ 1 รำยกำร 7,200.00      

7,200.00         7,200.00        
เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่
จนัทรำ 7,200 บำท

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 
7,200 บำท

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ

สวพส.(สพ)/9910 ลว. 11 ส.ค. 65

รถตู้ จ ำนวน 4 วนั 1 คัน 
19-22 ส.ค. 65

รถตู้ จ ำนวน 4 วนั 1 คัน 19-22 ส.ค. 
65

15
จำ้งเหมำรถตู้ 1 รำยกำร 3,600.00      

3,600.00         3,600.00        
เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่
จนัทรำ 3,600 บำท

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 
3,600 บำท

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ

สวพส.(สพ)/9483 ลว. 4 ส.ค. 65

รถตู้ จ ำนวน 2 วนั 1 คัน 
10-11 ส.ค. 65

รถตู้ จ ำนวน 2 วนั 1 คัน 10-11 ส.ค. 
65

16
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร

8,700.00      8,700.00         8,700.00        
เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่
จนัทรำ 8,700 บำท

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 
8,700 บำท

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ

สวพส.(สว)/3024 ลว. 9 ส.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 5 วนั 1 
คัน 4-8 ก.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 5 วนั 1 คัน 4-8
 ก.ย. 65

17
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      

5,300.00         5,300.00        
เฉพำะเจำะจง

นำยนัฐพงษ ์ไชยมงคล 5,300 
บำท 3 วนั 1 คัน 4-6 ก.ย. 65

นำยนัฐพงษ ์ไชยมงคล 5,300 บำท 3 
วนั 1 คัน 4-6 ก.ย. 65

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ

สวพส.(สพ)/9962 ลว. 11 ส.ค. 65

18
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00        เฉพำะเจำะจง

นำยอดุร มูลมอญ 5,300 บำท
 3 วนั 1 คัน 23-25 ส.ค. 65

นำยอดุร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วนั 1
 คัน 23-25 ส.ค. 65

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ

สวพส.(สว)/3010 ลว. 8 ส.ค. 65

19
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      5,300.00         5,300.00        เฉพำะเจำะจง

นำยอดุร มูลมอญ 5,300 บำท
 3 วนั 1 คัน 17-19 ส.ค. 65

นำยอดุร มูลมอญ 5,300 บำท 3 วนั 1
 คัน 17-19 ส.ค. 65

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ

สวพส.(สผ)/843 ลว. 1 ส.ค. 65

20
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00      

7,000.00         7,000.00        
เฉพำะเจำะจง

นำยอดุร มูลมอญ 7,000 บำท
 4 วนั 1 คัน 21-24 ส.ค. 65

นำยอดุร มูลมอญ 7,000 บำท 4 วนั 1
 คัน 21-24 ส.ค. 65

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ

สวพส.(สว)/3048 ลว. 10 ส.ค. 65



แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กนัยำยน 2565

สถำบนัวจิยัและพฒันำพืน้ที่สูง (องค์กำรมหำชน)
วนัที่  30 กนัยำยน 2565

21
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 7,000.00      

7,000.00         7,000.00        
เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่
จนัทรำ 7,000 บำท

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 
7,000 บำท

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ

สวพส.(สว)/3112 ลว. 11 ส.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วนั 1 
คัน 5-8 ก.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 4 วนั 1 คัน 5-8
 ก.ย. 65

22
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 1,800.00      

1,800.00         1,800.00        
เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่
จนัทรำ 1,800 บำท

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 
1,800 บำท

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ

สวพส.(สว)/3132 ลว. 18 ส.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วนั 1 
คัน 6 ก.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 1 วนั 1 คัน 6 
ก.ย. 65

23
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 3,600.00      

3,600.00         3,600.00        
เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่
จนัทรำ 3,600 บำท

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 
3,600 บำท

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ

สวพส.(สพ)/10951 ลว. 2 ก.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วนั 1 
คัน 7-8 ก.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 2 วนั 1 คัน 7-8
 ก.ย. 65

24
จำ้งเหมำบริกำรรถยนต์ 1 รำยกำร 5,300.00      

5,300.00         5,300.00        
เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่
จนัทรำ 5,300 บำท

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เชียงใหม่จนัทรำ 
5,300 บำท

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ

สวพส.(สพ)/10395 ลว. 18 ส.ค. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วนั 1 
คัน 8-10 ก.ย. 65

รถยนต์ 4WD จ ำนวน 3 วนั 1 คัน 
8-10 ก.ย. 65

25 จดัซ้ือเปลือกกญัชงแหง้ จ ำนวน 750 กก. 150,000.00  150,000.00     150,000.00    เฉพำะเจำะจง
น.ส.ทรง เพชรคีรีรัฐ 150,000
 บ. น.ส.ทรง เพชรคีรีรัฐ 150,000 บ.

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ APO6509-0008 ลว.5 ก.ย.65

26 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 2,380.00      
2,380.00         2,380.00        

เฉพำะเจำะจง
บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก . 
2,380 บ. บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก . 2,380 บ.

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0003 ลว.5 ก.ย.65



แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กนัยำยน 2565

สถำบนัวจิยัและพฒันำพืน้ที่สูง (องค์กำรมหำชน)
วนัที่  30 กนัยำยน 2565

27 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 30,000.00    
26,250.00       26,250.00      

เฉพำะเจำะจง
บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก . 
26,250 บ.

บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก . 26,250 
บ.

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0004 ลว.5 ก.ย.65

28 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 47,700.00    
47,670.00       47,670.00      

เฉพำะเจำะจง พรพรรณค้ำวสัดุ 47,670 บ. พรพรรณค้ำวสัดุ 47,670 บ.
ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0005 ลว.5 ก.ย.65

29 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 8,216.00      
8,159.00         8,159.00        

เฉพำะเจำะจง
หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 8,159
 บ. หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 8,159 บ.

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0006 ลว.5 ก.ย.65

30 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 17,800.00    
16,751.00       17,651.00      

เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 16,751 บ. บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 16,751 บ.
ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0007 ลว.5 ก.ย.65

31 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 3,200.00      
3,200.00         3,200.00        

เฉพำะเจำะจง พรพรรณค้ำวสัดุ 3,200 บ. พรพรรณค้ำวสัดุ 3,200 บ.
ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0008 ลว.5 ก.ย.65

32 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 8,400.00      
8,400.00         8,400.00        

เฉพำะเจำะจง
บ.สมำร์ท โซลูชั่น คอมพวิเตอร์ 
จก. 8,400 บ.

บ.สมำร์ท โซลูชั่น คอมพวิเตอร์ จก . 
8,400 บ.

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0009 ลว.5 ก.ย.65

33 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 15,500.00    
14,810.00       14,810.00      

เฉพำะเจำะจง
หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 
10,470 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 10,470 บ./

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0010 ลว.5 ก.ย.65

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 4,340
 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 4,340 บ.

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0011 ลว.5 ก.ย.65

34 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 1,300.00      
1,210.00         1,210.00        

เฉพำะเจำะจง
หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 
1,020 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 1,020 บ./

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0012 ลว.5 ก.ย.65

บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก . 190 บ. บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก . 190 บ.
ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0013 ลว.5 ก.ย.65



แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กนัยำยน 2565

สถำบนัวจิยัและพฒันำพืน้ที่สูง (องค์กำรมหำชน)
วนัที่  30 กนัยำยน 2565

35 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 8 รำยกำร 6,050.00      
4,832.50         4,832.50        

เฉพำะเจำะจง
หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 
2,582.50/ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 2,582.50/

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0014 ลว.5 ก.ย.65

พรพรรณค้ำวสัดุ 2,250 บ. พรพรรณค้ำวสัดุ 2,250 บ.
ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0015 ลว.5 ก.ย.65

36 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 6,850.00      
6,090.00         6,090.00        

เฉพำะเจำะจง
หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 
3,640/ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 3,640/

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0016 ลว.5 ก.ย.65

พรพรรณค้ำวสัดุ 2,450 บ. พรพรรณค้ำวสัดุ 2,450 บ.
ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0017 ลว.5 ก.ย.65

37 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 15 รำยกำร 11,940.00    
9,496.00         9,496.00        

เฉพำะเจำะจง
หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 
6,136/ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 6,136/

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0018 ลว.5 ก.ย.65

บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก . 3,360
 บ./ บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก . 3,360 บ./

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0019 ลว.5 ก.ย.65

38 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 15 รำยกำร 10,495.00    
9,300.00         9,300.00        

เฉพำะเจำะจง
หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 
4,660/ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,660/

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0020 ลว.5 ก.ย.65

พรพรรณค้ำวสัดุ 2,426 บ./ พรพรรณค้ำวสัดุ 2,426 บ./
ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0021 ลว.5 ก.ย.65

บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก . 2,214
 บ. บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก . 2,214 บ.

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0022 ลว.5 ก.ย.65

39 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 12 รำยกำร 10,200.00    
8,870.00         8,870.00        

เฉพำะเจำะจง
หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 
4,420/ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,420/

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0023 ลว.5 ก.ย.65



แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กนัยำยน 2565

สถำบนัวจิยัและพฒันำพืน้ที่สูง (องค์กำรมหำชน)
วนัที่  30 กนัยำยน 2565

พรพรรณค้ำวสัดุ 4,450 บ. พรพรรณค้ำวสัดุ 4,450 บ.
ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0024 ลว.5 ก.ย.65

40
จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน และงำนบำ้นงำน
ครัว 5 รำยกำร 2,670.00      

2,581.00         2,581.00        
เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 330/ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 330/

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0025 ลว.5 ก.ย.65

พรพรรณค้ำวสัดุ 693 บ./ พรพรรณค้ำวสัดุ 693 บ./
ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0026 ลว.5 ก.ย.65

บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก . 1,558
 บ. บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก . 1,558 บ.

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0027 ลว.5 ก.ย.65

41 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 17 รำยกำร 16,260.00    
11,117.00       11,117.00      

เฉพำะเจำะจง
หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 
4,214/ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 4,214/

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0028 ลว.5 ก.ย.65

พรพรรณค้ำวสัดุ 2,708 บ./ พรพรรณค้ำวสัดุ 2,708 บ./
ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0029 ลว.5 ก.ย.65

บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก . 4,195
 บ. บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก . 4,195 บ.

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0030 ลว.5 ก.ย.65

42 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 23,250.00    
17,525.00       17,525.00      

เฉพำะเจำะจง
บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก . 
16,550 บ./

บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก . 16,550 
บ./

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0031 ลว.5 ก.ย.65

บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก . 975 บ. บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก . 975 บ.
ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0032 ลว.5 ก.ย.65

43 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 7 รำยกำร 76,626.00    
76,626.00       76,626.00      

เฉพำะเจำะจง
หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 
17,214 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 17,214 บ./

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0033 ลว.5 ก.ย.65



แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กนัยำยน 2565

สถำบนัวจิยัและพฒันำพืน้ที่สูง (องค์กำรมหำชน)
วนัที่  30 กนัยำยน 2565

บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 40,032 
บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 40,032 บ./

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0034 ลว.5 ก.ย.65

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 
19,380 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 19,380 บ.

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0035 ลว.5 ก.ย.65

44 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 14,000.00    
12,590.00       12,590.00      

เฉพำะเจำะจง
บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 11,090 
บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 11,090 บ./

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0036 ลว.5 ก.ย.65

พรพรรณค้ำวสัดุ 1,500 บ. พรพรรณค้ำวสัดุ 1,500 บ.
ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0037 ลว.5 ก.ย.65

45 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 70,500.00    
63,915.00       63,915.00      

เฉพำะเจำะจง
บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 26,845 
บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 26,845 บ./

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0038 ลว.5 ก.ย.65

พรพรรณค้ำวสัดุ 5,390 บ./ พรพรรณค้ำวสัดุ 5,390 บ./
ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0039 ลว.5 ก.ย.65

บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก . 
31,680 บ. บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก . 31,680 บ.

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0040 ลว.5 ก.ย.65

46 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 19,950.00    
13,442.00       13,442.00      

เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 2,652 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 2,652 บ./
ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0041 ลว.5 ก.ย.65

พรพรรณค้ำวสัดุ 8,450 บ./ พรพรรณค้ำวสัดุ 8,450 บ./
ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0042 ลว.5 ก.ย.65

บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก . 2,340
 บ. บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก . 2,340 บ.

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0043 ลว.5 ก.ย.65



แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กนัยำยน 2565

สถำบนัวจิยัและพฒันำพืน้ที่สูง (องค์กำรมหำชน)
วนัที่  30 กนัยำยน 2565

47 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 8 รำยกำร 37,050.00    
29,788.00       29,788.00      

เฉพำะเจำะจง บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 858 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 858 บ./
ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0044 ลว.5 ก.ย.65

บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก . 
21,770 บ./

บ.ล้ิมศักดำกลุเคมีเกษตร จก . 21,770 
บ./

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0045 ลว.5 ก.ย.65

พรพรรณค้ำวสัดุ 6,410 บ./ พรพรรณค้ำวสัดุ 6,410 บ./
ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0046 ลว.5 ก.ย.65

บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก . 750 บ. บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก . 750 บ.
ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0047 ลว.5 ก.ย.65

48 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 12 รำยกำร 58,100.00    
51,210.00       51,210.00      

เฉพำะเจำะจง
หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 9,950
 บ./ หจก.ธ.ปรำณีกำรเกษตร 9,950 บ./

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0048 ลว.5 ก.ย.65

บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 7,220 บ./ บ.แกลสซ่ีแลนด์ จก. 7,220 บ./
ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0049 ลว.5 ก.ย.65

พรพรรณค้ำวสัดุ 17,540 บ. พรพรรณค้ำวสัดุ 17,540 บ.
ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0050 ลว.5 ก.ย.65

หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 
16,500 บ. หจก.จ.เจริญกำรเกษตร 16,500 บ.

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0051 ลว.5 ก.ย.65

49
จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ และวสัดุงำน
บำ้นงำนครัว 2 รก. 4,950.00      

3,300.00         3,300.00        
เฉพำะเจำะจง พรพรรณค้ำวสัดุ 3,300 บ. พรพรรณค้ำวสัดุ 3,300 บ.

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0052 ลว.5 ก.ย.65

50
จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ จ ำนวน 3 
รำยกำร 6,900.00      

6,730.00         6,730.00        
เฉพำะเจำะจง พรพรรณค้ำวสัดุ 4,750 บ./ พรพรรณค้ำวสัดุ 4,750 บ./

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0053 ลว.5 ก.ย.65



แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กนัยำยน 2565
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วนัที่  30 กนัยำยน 2565

หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 
แอนด์ กลำสแวร์ 6,820 บ.

หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำส
แวร์ 6,820 บ.

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0054 ลว.5 ก.ย.65

51
จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 7 
รำยกำร 4,420.00      

4,370.00         4,370.00        
เฉพำะเจำะจง พรพรรณค้ำวสัดุ 4,370 บ. พรพรรณค้ำวสัดุ 4,370 บ.

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0055 ลว.5 ก.ย.65

52
จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 3 
รำยกำร 4,500.00      

4,380.00         4,380.00        
เฉพำะเจำะจง พรพรรณค้ำวสัดุ 4,380 บ. พรพรรณค้ำวสัดุ 4,380 บ.

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0056 ลว.5 ก.ย.65

53
จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 12
 รำยกำร 15,750.00    

15,750.00       15,750.00      
เฉพำะเจำะจง

บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก . 1,625
 บ./ บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก . 1,625 บ./

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0057 ลว.5 ก.ย.65

พรพรรณค้ำวสัดุ 11,555 บ./ พรพรรณค้ำวสัดุ 11,555 บ./
ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0058 ลว.5 ก.ย.65

หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล 
แอนด์ กลำสแวร์ 2,570 บ.

หจก.นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลำส
แวร์ 2,570 บ.

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0059 ลว.5 ก.ย.65

54
จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 14 
รำยกำร 41,600.00    

37,250.00       37,250.00      
เฉพำะเจำะจง

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 
16,730 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 16,730 บ./

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0060 ลว.5 ก.ย.65

พรพรรณค้ำวสัดุ 16,350 บ./ พรพรรณค้ำวสัดุ 16,350 บ./
ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0061 ลว.5 ก.ย.65

บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ปทท) จก.
 3,170 บ.

บ.ชิชำง คอมพวิเตอร์ (ปทท) จก. 
3,170 บ.

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0062 ลว.5 ก.ย.65

บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก . 1,000
 บ. บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก . 1,000 บ.

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0063 ลว.5 ก.ย.65



แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กนัยำยน 2565

สถำบนัวจิยัและพฒันำพืน้ที่สูง (องค์กำรมหำชน)
วนัที่  30 กนัยำยน 2565

55
จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 13 
รำยกำร 41,600.00    

37,250.00       37,250.00      
เฉพำะเจำะจง

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 
16,730 บ./ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 16,730 บ./

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0064 ลว.8 ก.ย.65

พรพรรณค้ำวสัดุ 16,350 บ./ พรพรรณค้ำวสัดุ 16,350 บ./
ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0065 ลว.8 ก.ย.65

บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จก. 3,170 บ./

บ.ชิชำงคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จก.
 3,170 บ./

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0066 ลว.8 ก.ย.65

บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก . 1,000
 บ. บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก . 1,000 บ.

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0067 ลว.8 ก.ย.65

56
จดัซ้ือผลิตภณัฑ์พชืสมุนไพร จ ำนวน 
14 รำยกำร 12,938.00    

12,859.00       12,859.00      
เฉพำะเจำะจง มูลนิธโิครงกำรหลวง 12,938 บ. มูลนิธโิครงกำรหลวง 12,938 บ.

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0070 ลว.15 ก.ย.65

57
จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 1 
รำยกำร 1,980.00      1,975.95         1,975.95        เฉพำะเจำะจง

บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก . 
1,975.95 บ. บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก . 1,975.95 บ.

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ FPO6509-0020 ลว.27 ก.ย.65

58
จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 65 
รำยกำร 120,000.00  

119,997.00     119,997.00    
เฉพำะเจำะจง

หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 
119,997 บ. หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช 119,997 บ.

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ PO6509-00013 ลว.29 ก.ย.65

59
จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 20
 รำยกำร 149,986.60  149,986.60     149,986.60    เฉพำะเจำะจง

บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก . 
100,737 บ./ บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก . 100,737 บ./

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ PO6509-00014 ลว.30 ก.ย.65

บ.เคซีซีพ ี2011 กรุ๊ป จก. บ.เคซีซีพ ี2011 กรุ๊ป จก.
ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ PO6509-00015 ลว.30 ก.ย.65

60
จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 4 
รำยกำร 41,780.00    

41,780.00       41,780.00      
เฉพำะเจำะจง

บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก . 
41,780 บ. บ.แฮนด์ โกรวเ์ซอร่ี จก . 41,780 บ.

ไม่เกนิวงเงิน
งบประมำณ APO6509-0023 ลว.30 ก.ย.65



1 จ้างท าป้ายข้อมูลองค์ความรู้ จ านวน 3 รายการ 8,800.00            8,800.00             เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอท นอร์ท ฟิล์ม 8,800.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอท นอร์ท ฟิล์ม 8,800.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00001
2.บริษัท ส าราญดีไซน์ 15 จ ากัด 10,807.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 1 ก.ย. 65
3.บริษัท ลานนาดีไซน์ 26 จ ากัด 11,556.00           

2 ซ้ือพรรณไม้ในการรวบรวมและจัดแสดง จ านวน 27 รายการ 99,900.00          99,900.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ์ แก้วมาลา 99,900.00           นางสาวกรรณิการ์ แก้วมาลา 99,900.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00002
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 1 ก.ย. 65

3 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ิน EPSON จ านวน 1 งาน 750.00               750.00                เฉพาะเจาะจง ร้านวาย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส โดยนายอมรินทร์ ค าปวน 750.00                ร้านวาย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส 750.00                 เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00003
โดยนายอมรินทร์ ค าปวน ถูกต้องครบถ้วน ลว. 1 ก.ย. 65

4 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 70,000.00          70,000.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรนันท์ ปิโตรเลียม 70,000.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรนันท์ ปิโตรเลียม 70,000.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00004
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 1 ก.ย. 65

5 ซ้ือวัสดุและสารเคมีด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จ านวน 1 รายการ 1,300.00            1,300.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวพรธีรา แสงแก้ว 1,300.00             นางสาวพรธีรา แสงแก้ว 1,300.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00005
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 2 ก.ย. 65

6 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม จ านวน 3 รายการ 10,785.00          10,785.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 10,785.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 10,785.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00006
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 5 ก.ย. 65

7 ซ้ือปุ๋ยและสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช จ านวน 30 รายการ 299,879.00        299,879.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด (จ านวน 25 รายการ) 258,229.00         1.บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 173,989.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00007
2.บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด (จ านวน 15 รายการ) 119,465.00         (จ านวน 15 รายการ) ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 7 ก.ย. 65
3.บริษัท ข่านต้า จ ากัด (จ านวน 15 รายการ) 109,400.00         
4.ร้าน ด.เกษตรดี โดยนางสมศรี มีสุข (จ านวน 25 รายการ) 351,140.00         2.บริษัท ข่านต้า จ ากัด (จ านวน 4 รายการ) 31,050.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00008

ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 7 ก.ย. 65

3.บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด (จ านวน 7 รายการ) 51,540.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00009
ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 7 ก.ย. 65

4.ร้าน ด.เกษตรดี โดยนางสมศรี มีสุข (จ านวน 4 รายการ) 43,300.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00010
ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 7 ก.ย. 65

8 จ้างซ่อมระบบสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมห้องพักช้ัน 1 14,000.00          14,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแอคทีฟ คอม โดยนายปรเมช ไกรราศสกุล 14,000.00           ร้านแอคทีฟ คอม โดยนายปรเมช ไกรราศสกุล 14,000.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00011
โรงแรมราชพฤกษ์เพลซ จ านวน 1 งาน ถูกต้องครบถ้วน ลว. 7 ก.ย. 65

9 จ้างซ่อมเคร่ืองอบผ้าของโรงแรมราชพฤกษ์เพลซ จ านวน 1 งาน 2,500.00            2,500.00             เฉพาะเจาะจง นายกิตติธัช เทือกเหมย 2,500.00             นายกิตติธัช เทือกเหมย 2,500.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00012
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 7 ก.ย. 65

10 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ไดโว่สูบน้ า จ านวน 4 รายการ 4,269.30            4,269.30             เฉพาะเจาะจง บริษัท นครเอกเคร่ืองมือช่าง จ ากัด 4,269.30             บริษัท นครเอกเคร่ืองมือช่าง จ ากัด 4,269.30              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00013
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 8 ก.ย. 65

11 ซ้ือวัสดุส าหรับจัดท าอุปกรณ์ตกแต่งสวน จ านวน 1 รายการ 7,000.00            7,000.00             เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 7,000.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 7,000.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00014
2.บริษัท กมลโลหะกิจเชียงใหม่ จ ากัด 7,500.00             ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 8 ก.ย. 65
3.บริษัท ภัทรวดีน้ าแพร่วัสดุ จ ากัด 7,300.00             

12 ซ้ือวัสดุตกแต่งสวน จ านวน 10 รายการ 112,900.00        112,900.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสมนึกการเกษตร โดยนางสมนึก สมทรัพย์ 112,900.00         ร้านสมนึกการเกษตร โดยนางสมนึก สมทรัพย์ 112,900.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00015
2.ร้านพฤกษา-ดอยค า โดยนายภานุพงศ์ ตระการศิรินนท์ 128,800.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 8 ก.ย. 65
3.ร้านอ๊ิดธนโชค โดยนายเจษฎา เจริญสุข 122,500.00         

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

13 ซ้ือวัสดุตกแต่งสวน จ านวน 5 รายการ 64,000.00          64,000.00           เฉพาะเจาะจง 1.นายอมร กองแก้ว 64,000.00           นายอมร กองแก้ว 64,000.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00016
2.นายจรัญ ไพรีรักษ์ 66,700.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 8 ก.ย. 65
3.นายสุพจน์ เลิศนิมิตเมตตา 69,500.00           

14 จ้างซ่อมและเปล่ียนล้อยางรถไฟฟ้าโดยสารชมสวน จ านวน 10 รายการ 15,560.00          15,560.00           เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอสทีเอส ซุปเปอร์ไทร์สโตร์ จ ากัด 15,560.00           บริษัท เอสทีเอส ซุปเปอร์ไทร์สโตร์ จ ากัด 15,560.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00017
2.บริษัท ทีเอ็นที89 เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด 16,650.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 8 ก.ย. 65
3.บริษัท เมเจอร์ไทร์ (เชียงใหม่) จ ากัด 16,650.00           

15 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 8,900.00            8,900.00             เฉพาะเจาะจง ร้านวาย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส โดยนายอมรินทร์ ค าปวน 8,900.00             ร้านวาย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส 8,900.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00018
(หมายเลขครุภัณฑ์ สวพส.59-1-13-01/43) จ านวน 1 รายการ โดยนายอมรินทร์ ค าปวน ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 8 ก.ย. 65

16 จ้างเหมาตรวจเช็คพร้อมทะลวงท่อน้ าท้ิง โรงแรมราชพฤกษ์เพลซ 24,824.00          24,824.00           เฉพาะเจาะจง 1.ร้านหายตัน เซอร์วิส โดยนายเจิดชรินทร์ พันธุศาสตร์ 24,824.00           ร้านหายตัน เซอร์วิส โดยนายเจิดชรินทร์ พันธุศาสตร์ 24,824.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00019
จ านวน 3 งาน 2.ร้านท่อตันเชียงใหม่ งูเหล็กเชียงใหม่ 25,324.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 8 ก.ย. 65

3.ร้านซี เอ็ม เดรน 26,324.00           

17 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ดูแลรถยนต์ จ านวน 6 รายการ 8,460.00            8,460.00             เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด 8,460.00             บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด 8,460.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00020
2.บริษัท กิตติวิบูลย์ จ ากัด 9,028.66             ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 8 ก.ย. 65
3.บริษัท ทวีพรรณ วัสดุก่อสร้าง จ ากัด 8,702.00             

18 ซ้ือวัสดุตกแต่งสวน จ านวน 2 รายการ 4,950.00            4,950.00             เฉพาะเจาะจง 1.นางสาววราฑา ค าเต๋จ๊ะ 4,950.00             นางสาววราฑา ค าเต๋จ๊ะ 4,950.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00021
2.นางสาวณัฏฐธิดา อินทร์ไชย 5,250.00             ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 8 ก.ย. 65
3.นางสาวแววดาว เขียวภา 5,600.00             

19 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร จ านวน 1 รายการ 3,800.00            3,800.00             เฉพาะเจาะจง ร้านวาย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส โดยนายอมรินทร์ ค าปวน 3,800.00             ร้านวาย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส 3,800.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00022
โดยนายอมรินทร์ ค าปวน ถูกต้องครบถ้วน ลว. 12 ก.ย. 65

20 ซ้ือพรรณไม้ในการรวบรวมและจัดแสดง จ านวน 24 รายการ 64,500.00          64,500.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ์ แก้วมาลา 64,500.00           นางสาวกรรณิการ์ แก้วมาลา 64,500.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00023
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 13 ก.ย. 65

21 จ้างเหมาขนขยะท้ิง ณ ลานจอดรถ P5 จ านวน 1 งาน 100,000.00        100,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ่าหนุ่มลานทราย 2019 100,000.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ่าหนุ่มลานทราย 2019 100,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00024
2.นายดนุพล โบแบน 120,000.00         ถูกต้องครบถ้วน ลว. 13 ก.ย. 65
3.นายนิคม สมหล้า 125,000.00         

22 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง 7,490.00            7,490.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ วีวี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 7,490.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ วีวี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 7,490.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00025
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 13 ก.ย. 65

23 ซ้ือวัสดุส าหรับจัดท าอุปกรณ์ตกแต่งสวน จ านวน 4 รายการ 11,054.00          11,054.00           เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 11,054.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 11,054.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00026
2.บริษัท กมลโลหะกิจเชียงใหม่ จ ากัด 11,598.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 13 ก.ย. 65
3.บริษัท ภัทรวดีน้ าแพร่วัสดุ จ ากัด 11,614.00           

24 ซ้ือพรรณไม้ จ านวน 6 รายการ 12,900.00          12,900.00           เฉพาะเจาะจง 1.ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว 12,900.00           ร้านแม่ปิงการ์เด้น โดยนางนิภา เรือนแก้ว 12,900.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00027
2.ธนิตการเกษตร โดยนายค าสอน สาทิพย์จันทร์ 14,800.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 13 ก.ย. 65
3.นางล าดวน ราชวงษา 15,500.00           

25 ซ้ือยางรถยนต์ จ านวน 2 คัน 18,200.00          18,200.00           เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.เฮงสวัสด์ิ 18,200.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.เฮงสวัสด์ิ 18,200.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00028
2.ร้านยางเฮงสวัสด์ิ 19,600.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 14 ก.ย. 65
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเชียการยาง เชียงใหม่ 19,200.00           



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

26 จ้างเปล่ียนน้ ามันเคร่ือง รถบรรทุก (มีเคร่ืองทุ่นแรง) หมายเลขทะเบียน 10,785.60          10,785.60           เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 10,785.60           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 10,785.60            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00029
83-3065 เชียงใหม่ จ านวน 1 งาน 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จักรวาลแทรคเตอร์ 12,412.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 14 ก.ย. 65

3.บริษัท ฟิทส์ จ ากัด 11,866.30           

27 จ้างเปล่ียนน้ ามันเคร่ืองและเบรครถบรรทุก 6 ล้อ (แบบยกได้) 19,987.60          19,987.60           เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 19,987.60           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 19,987.60            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00030
หมายเลขทะเบียน 83-1806 เชียงใหม่ จ านวน 1 งาน 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จักรวาลแทรคเตอร์ 22,983.60           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 14 ก.ย. 65

3.บริษัท ฟิทส์ จ ากัด 21,988.50           

28 ซ้ือยาและเวชภัณฑ์ (น้ ายาท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรค) 27,750.00          27,750.00           เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ดีกู๊ดส์ ซัพพลาย จ ากัด 27,750.00           บริษัท ดีกู๊ดส์ ซัพพลาย จ ากัด 27,750.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00031
จ านวน 1 รายการ 2.บริษัท ไทย-อเมริกัน ซัพพลาย จ ากัด 32,250.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 14 ก.ย. 65

3.ร้านบุญชัยการค้า 30,000.00           

29 จ้างซ่อมแซมประตูส านักงาน 1 จ านวน 1 งาน 2,800.00            2,800.00             เฉพาะเจาะจง ร้านช่างพลอลูมิเนียมราชพฤกษ์ โดยนายภัทรพล ณภัทรภูรินท์ 2,800.00             ร้านช่างพลอลูมิเนียมราชพฤกษ์ 2,800.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00032
โดยนายภัทรพล ณภัทรภูรินท์ ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 14 ก.ย. 65

30 จ้างซ่อมเคร่ืองอบผ้า เคร่ืองท่ี 1 โรงแรมราชพฤกษ์เพลซ จ านวน 1 งาน 2,000.00            2,000.00             เฉพาะเจาะจง นายกิตติธัช เทือกเหมย 2,000.00             นายกิตติธัช เทือกเหมย 2,000.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00033
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 15 ก.ย. 65

31 ซ้ือเคร่ืองป๊ัมเติมอากาศถังบ าบัด จ านวน 1 รายการ 11,000.00          11,000.00           เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 11,000.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 11,000.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00034
2.ร้านตนานุวัฒน์ 11,500.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 15 ก.ย. 65
3.บริษัท เอส.ซี.แอล.กรุ๊ป เชียงใหม่ จ ากัด 12,000.00           

32 จ้างล้างฆ่าเช้ือท าความสะอาดเคร่ืองซักผ้า จ านวน 1 งาน 4,500.00            4,500.00             เฉพาะเจาะจง 1.นายกิตติธัช เทือกเหมย 4,500.00             นายกิตติธัช เทือกเหมย 4,500.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00035
2.นายอาคม แสนล้ี 4,800.00             ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 15 ก.ย. 65
3.นายวีระพล ชมพู 5,400.00             

33 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง 3,745.00            3,745.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ วีวี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 3,745.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ วีวี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 3,745.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00036
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 19 ก.ย. 65

34 จ้างพิมพ์โปสเตอร์ จ านวน 1 รายการ 3,000.00            3,000.00             เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 3,000.00             ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 3,000.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00037
2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 3,580.00             ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 20 ก.ย. 65
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 3,890.00             

35 ซ้ือพรรณไม้ในการรวบรวมและจัดแสดง จ านวน 78 รายการ 42,240.00          42,240.00           เฉพาะเจาะจง นายวัชพล แก้วอนันต์ 42,240.00           นายวัชพล แก้วอนันต์ 42,240.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00038
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 20 ก.ย. 65

36 จ้างซ่อมวิทยุส่ือสาร งานบริการรถไฟฟ้าโดยสารชมสวน จ านวน 1 งาน 1,412.40            1,412.40             เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่วิทยุส่ือสาร เฮช เอส ไฟว์ จ ากัด 1,412.40             บริษัท เชียงใหม่วิทยุส่ือสาร เฮช เอส ไฟว์ จ ากัด 1,412.40              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00039
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 21 ก.ย. 65

37 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศอาคารศาลากล้วยไม้ 3,424.00            3,424.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ วีวี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 3,424.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ วีวี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 3,424.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00040
จ านวน 1 รายการ ถูกต้องครบถ้วน ลว. 21 ก.ย. 65

38 จ้างซ่อมบ ารุงระบบขับเคล่ือนรถไฟฟ้าโดยสารชมสวน จ านวน 10 คัน 339,924.02        339,924.02         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอ.พี.เอ็น.กอล์ฟ จ ากัด 339,924.02         บริษัท เอ.พี.เอ็น.กอล์ฟ จ ากัด 339,924.02          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00041
2.บริษัท เอ.ไอ.โซลูช่ันเซอร์วิส จ ากัด 373,910.43         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 21 ก.ย. 65
3.ร้านทีซี เซลแอนด์ เซอร์วิส โดยนายธงชัย ทองคันทม 417,686.00         
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การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

39 จ้างเปล่ียนน้ ามันเคร่ืองรถเก๋ง 2 ตอน หมายเลขทะเบียน 2,225.60            2,225.60             เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 2,225.60             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 2,225.60              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00042
ขฉ 3632 เชียงใหม่ จ านวน 1 งาน 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จักรวาลแทรคเตอร์ 2,450.30             ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 22 ก.ย. 65

3.บริษัท ฟิทส์ จ ากัด 2,557.30             

40 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน 2,340.00            2,340.00             เฉพาะเจาะจง ร้านอู่จักรพงษ์ โดยนายจักรพงษ์ เพ็งมาวรรณ 2,340.00             ร้านอู่จักรพงษ์ โดยนายจักรพงษ์ เพ็งมาวรรณ 2,340.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00043
จทง 328 เชียงใหม่ จ านวน 1 งาน ถูกต้องครบถ้วน ลว. 22 ก.ย. 65

41 ซ้ือแบตเตอร่ี รถตู้ 8 ท่ีน่ัง หมายเลขทะเบียน นค 9039 เชียงใหม่ 3,500.00            3,500.00             เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท คลังแบตเชียงใหม่ จ ากัด 3,500.00             บริษัท คลังแบตเชียงใหม่ จ ากัด 3,500.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00044
จ านวน 1 รายการ 2.ร้านเต้นท์รถโยออโต้คาร์ 3,800.00             ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 22 ก.ย. 65

42 จ้างปรับปรุงอาคารไม้เมืองหนาว จ านวน 1 งาน 220,000.00        199,077.00         เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวณปภัค ณ เชียงใหม่ 198,254.77         นางสาวณปภัค ณ เชียงใหม่ 198,254.77          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00045
2.นายอุดม ปัญญา 252,405.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 23 ก.ย. 65
3.นายพิจิตร์ สมปาน 235,506.00         

43 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสวัสดี จ านวน 2 รายการ 48,000.00          48,000.00           เฉพาะเจาะจง 1.นางสาววาสนา จิโน 48,000.00           นางสาววาสนา จิโน 48,000.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00046
2.นางสาวแสงหล้า ดวงมณี 53,000.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 26 ก.ย. 65
3.นายวีระชัย เสาร์ตุ้ย 52,000.00           

44 ซ้ือซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windown ลิขสิทธ์ิแท้ จ านวน 10 ชุด 39,000.00          39,000.00           เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สปีด ซีเอ็ม จ ากัด 39,000.00           บริษัท สปีด ซีเอ็ม จ ากัด 39,000.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00047
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรี บี โอ เน็ตเวิร์คเซอร์วิส 50,170.20           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 26 ก.ย. 65
3.บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เทคโนโลยี จ ากัด 52,171.25           

45 จ้างซ่อมเคร่ืองสแกนเอกสาร Fujitsu Scanner SP-1125 1,500.00            1,500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านวาย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส โดยนายอมรินทร์ ค าปวน 1,500.00             ร้านวาย แอนด์ จี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส 1,500.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00048
หมายเลขครุภัณฑ์ 59-1-13-17/01 จ านวน 1 งาน โดยนายอมรินทร์ ค าปวน ถูกต้องครบถ้วน ลว. 26 ก.ย. 65

46 จ้างซ่อมแซมระบบแจ้งเตือนภัยอาคารนิทรรศการ 1,2 และอาคาร 64,200.00          64,200.00           เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แอท ลาร์ซ เอ็นเทอร์ไพร์ส จ ากัด 64,200.00           บริษัท แอท ลาร์ซ เอ็นเทอร์ไพร์ส จ ากัด 64,200.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00049
ส านักงานอ านวยการ จ านวน 1 รายการ 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ๊ิก ที เซฟ 80,250.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 26 ก.ย. 65

3.บริษัท สเตป ดี เอ็นจิเนียริง จ ากัด 85,600.00           

47 ซ้ือแบตเตอร่ี รถเก๋ง 2 ตอน หมายเลขทะเบียน ขฉ 4489 เชียงใหม่ 3,200.00            3,200.00             เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท คลังแบตเชียงใหม่ จ ากัด 3,200.00             บริษัท คลังแบตเชียงใหม่ จ ากัด 3,200.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00050
จ านวน 1 รายการ 2.ร้านเต้นท์รถโยออโต้คาร์ 3,800.00             ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 26 ก.ย. 65

48 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ และประชาสัมพันธ์ 4,815.00            4,815.00             เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน Imaging โดย นายนภดล อินต๊ะแก้ว 4,815.00             ร้าน Imaging โดย นายนภดล อินต๊ะแก้ว 4,815.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00051
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ในรูปแบบออนไลน์ (ซิมอินเตอร์เน็ตแบบรายปี) 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเปิล เอส มีเดีย ดีไซน์ 5,029.00             ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 26 ก.ย. 65
จ านวน 1 รายการ 3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 168 ซายน์เทค 5,350.00             

49 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 4 งาน 97,370.00          97,370.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ วีวี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 97,370.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ วีวี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 97,370.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00052
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 27 ก.ย. 65

50 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสวนองค์กร จ านวน 3 รายการ 14,150.00          14,150.00           เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสมนึกการเกษตร โดยนางสมนึก สมทรัพย์ 14,150.00           ร้านสมนึกการเกษตร โดยนางสมนึก สมทรัพย์ 14,150.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00053
2.ร้านพฤกษา-ดอยค า โดยนายภานุพงศ์ ตระการศิรินนท์ 16,700.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 27 ก.ย. 65
3.ร้านอ๊ิดธนโชค โดยนายเจษฎา เจริญสุข 17,100.00           

51 จ้างเปล่ียนน้ ามันเคร่ือง รถตู้ 8 ท่ีน่ัง หมายเลขทะเบียน 3,037.73            3,037.73             เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จ ากัด 3,037.73             บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จ ากัด 3,037.73              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00054
นค 9039 เชียงใหม่ จ านวน 1 งาน ถูกต้องครบถ้วน ลว. 29 ก.ย. 65

52 จ้างซ่อมเซนเซอร์ประตูอาคารเรือนไม้ดอก จ านวน 1 รายการ 4,815.00            4,815.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยดิจิตอล ซีเคียวริต้ี ซิสเตมส์ จ ากัด 4,815.00             บริษัท ไทยดิจิตอล ซีเคียวริต้ี ซิสเตมส์ จ ากัด 4,815.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00055
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 29 ก.ย. 65
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53 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์เสริมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 10,500.00          10,500.00           เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด 10,500.00           บริษัท นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด 10,500.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00056
2.บริษัท เอ.ที.เอ โซลูช่ัน จ ากัด 10,900.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 30 ก.ย. 65
3.บริษัท โฟร์ยู โซลูช่ัน จ ากัด 11,300.00           

54 จ้างตรวจเช็คซ่อมบ ารุงเคร่ืองชงกาแฟและเคร่ืองบดกาแฟ จ านวน 4 งาน 5,409.92            5,409.92             เฉพาะเจาะจง บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 5,409.92             บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 5,409.92              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00057
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ก.ย. 65

55 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ส าหรับห้องประชุม 37,625.00          37,625.00           เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จ ากัด (จ านวน 10 รายการ) 14,145.00           1.บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จ ากัด (จ านวน 10 รายการ) 14,145.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00058
จ านวน 13 รายการ 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามลานนาโพรดักส์ (จ านวน 10 รายการ) 15,791.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 30 ก.ย. 65

3.ห้างหุ้นส่วนด ารงค์อีเล็กทริก (จ านวน 10 รายการ) 14,925.00           
4.บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด (จ านวน 3 รายการ) 23,480.00           2.บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด (จ านวน 3 รายการ) 23,480.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00059
5.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรี บี โอ เน็ตเวิร์คเซอร์วิส (จ านวน 3 รายการ) 24,900.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 30 ก.ย. 65
6.บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เทคโนโลยี จ ากัด (จ านวน 3 รายการ) 31,080.00           

56 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน 1 งาน 170,000.00        165,850.00         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอมซัพพอร์ท 165,850.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอมซัพพอร์ท 165,850.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00060
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี วาย เทคนิคเช่ียน แอนด์เซอร์วิส 166,395.70         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 30 ก.ย. 65
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.พี.ล าพูน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส 187,464.00         

57 จ้างท าป้ายบอกทางภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 27 รายการ 113,890.00        113,890.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสารภี งานป้าย โดยนางสาวฤทัยรัตน์ โพธ์ิศิริ 113,890.00         ร้านสารภี งานป้าย โดยนางสาวฤทัยรัตน์ โพธ์ิศิริ 113,890.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00061
2.ร้านA-one PLUS โดยนายวุฒิพงษ์ พรหมศรี 121,100.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 30 ก.ย. 65
3.ร้านธันญพงษ์ โดยนายธันญพงษ์ จ่าบ ารุงวงศ์ 118,430.00         

58 จ้างเปล่ียนชุดคันเร่งไฟฟ้า รถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ท่ีน่ัง รถหมายเลข 4 11,727.20          11,727.20           เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.พี.เอ็น. กอล์ฟ จ ากัด 11,727.20           บริษัท เอ.พี.เอ็น. กอล์ฟ จ ากัด 11,727.20            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00062
จ านวน 1 งาน ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ก.ย. 65

59 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 411,300.00        411,300.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด (จ านวน 1 รายการ) 180,000.00         1.บริษัท นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด 180,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00063
จ านวน 3 รายการ 2.บริษัท นิยมพานิช จ ากัด (จ านวน 1 รายการ) 183,000.00         (จ านวน 1 รายการ) ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 30 ก.ย. 65

3.บริษัท เอ.ที.เอ โซลูช่ัน จ ากัด (จ านวน 1 รายการ) 184,500.00         
4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอดไวซ์ฮอด (จ านวน 2 รายการ) 230,400.00         2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอดไวซ์ฮอด (จ านวน 2 รายการ) 230,400.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาซ้ือขาย
5.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล้านนา เทค (จ านวน 1 รายการ) 199,800.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด  เลขท่ี (อร) 5/2565
6.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พาวเวอร์ โซลูช่ัน โพรไวเดอร์ (จ านวน 1 รายการ) 51,300.00           ลว. 30 ก.ย. 65
7.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจที คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส 56,817.00           
(จ านวน 1 รายการ)

60 จ้างเหมาท าสีศาลาแปดเหล่ียม (ตามจิตรกรรมลวดลายเดิม) 80,000.00          80,000.00           เฉพาะเจาะจง 1.นายประวิทย์ กันธิยะ 80,000.00           นายประวิทย์ กันธิยะ 80,000.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00064
สวนประเทศภูฏาน จ านวน 1 งาน 2.นายณัฐกาญจน์ สิทธิปัญญา 95,000.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 30 ก.ย. 65

3.นายถนอม มอยติละ 100,000.00         

61 จ้างเปล่ียนน้ ามันเคร่ืองรถดับเพลิงบรรทุกน้ า หมายเลขทะเบียน 9,715.60            9,715.60             เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 9,715.60             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่กลการ 9,715.60              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00065
ผผ 6139 เชียงใหม่ จ านวน 1 งาน 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่จักรวาลแทรคเตอร์ 10,678.60           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 30 ก.ย. 65

3.บริษัท ฟิทส์ จ ากัด 11,128.00           

62 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ป๊ัมเติมอากาศถังบ าบัด จ านวน 1 งาน 1,000.00            1,000.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 1,000.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ สินเสรี 1,000.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00066
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ก.ย. 65

63 ซ้ือเช็ควาล์ว 2 น้ิว จ านวน 1 รายการ 3,200.00            3,200.00             เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 3,200.00             บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 3,200.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00067
2.ร้านAmozonia Landscape 3,399.00             ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 30 ก.ย. 65
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จรัญนิธิโรจน์ 3,500.00             



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

64 ซ้ือแบตเตอร่ี 12V 200Ah จ านวน 1 รายการ 27,000.00          27,000.00           เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท คลังแบตเตอร่ีเชียงใหม่ จ ากัด 27,000.00           บริษัท คลังแบตเตอร่ีเชียงใหม่ จ ากัด 27,000.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00068
2.ร้านโยออโต้คาร์ โดยนายเอกพิพัฒน์ โสภาจารุภักด์ิ 34,000.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 30 ก.ย. 65

65 จ้างเหมาจัดเก็บและขนท้ิงกองพัสดุจากการร้ือถอนและแปรสภาพท าลาย 99,950.00          99,950.00           เฉพาะเจาะจง 1.นางสาววาสนา จิโน 99,950.00           นางสาววาสนา จิโน 99,950.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00069
จ านวน 1 งาน 2.นางสาวปริสา ขานตอง 100,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 30 ก.ย. 65

3.นายวีระชัย เสาร์ตุ้ย 110,000.00         

66 จ้างร้ือถอนอาคารและส่ิงปลูกสร้างพ้ืนท่ีบริเวณ 200,000.00        171,800.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กายเกษมกิจ 170,000.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กายเกษมกิจ 170,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00070
สนามเด็กเล่น - ร้านคาเฟ่อเมซอน จ านวน 1 งาน ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ก.ย. 65

67 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้างและอาคารสถานท่ี จ านวน 2 งาน 200,000.00        199,500.00         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลูกมิตรกรุ๊ป 199,500.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลูกมิตรกรุ๊ป 199,500.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00071
2.นายปราโนชน์ ปันทะนา 204,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 30 ก.ย. 65
3.นางอรุณวรรณ ญานะ 209,200.00         

68 จ้างร้ือถอนและซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้างเพ่ือความปลอดภัย 165,000.00        142,200.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ่าหนุ่มลานทราย 2019 142,000.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ่าหนุ่มลานทราย 2019 142,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00072
ในพ้ืนท่ีอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 1 งาน ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 30 ก.ย. 65

69 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาแปดเหล่ียมสวนภูฎาน จ านวน 1 งาน 150,000.00        82,513.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยเจริญ พาณิชย์ 999 80,000.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยเจริญ พาณิชย์ 999 80,000.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00073
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ก.ย. 65

70 ซ้ืออุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการเข้ารับบริการ 14,045.00          14,045.00           เฉพาะเจาะจง 1.ร้านแอมบูแลนซ์ดีซายด์เชียงใหม่ โดยนายธนกร สมัครไทย 9,240.00             1.ร้านแอมบูแลนซ์ดีซายด์เชียงใหม่ โดยนายธนกร สมัครไทย 9,240.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00001
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 3 รายการ (จ านวน 2 รายการ) (จ านวน 2 รายการ) ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 1 ก.ย. 65

2.ร้านบี มิกซ์ อัพ (จ านวน 2 รายการ) 13,860.00           
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นวล-ประวัติ (จ านวน 1 รายการ) 4,815.00             2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นวล-ประวัติ (จ านวน 1 รายการ) 4,815.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00002
4.ร้านเกียรติทราฟฟิค (จ านวน 1 รายการ) 5,200.00             ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 1 ก.ย. 65
5.นายอุดม หว่ันแสง (จ านวน 1 รายการ) 5,500.00             

71 จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าสวนองค์กรหน่วยงานภาคี จ านวน 1 งาน 32,100.00          32,100.00           เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท วีซายน์ มีเดีย จ ากัด 32,100.00           บริษัท วีซายน์ มีเดีย จ ากัด 32,100.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00003
2.บริษัท ทักษะเพอเฟ็คท์ พรีเซนท์เทช่ัน เอเจนซ่ี จ ากัด 34,668.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 2 ก.ย. 65
3.บริษัท เอ-ไมซ์ คอร์ป จ ากัด 35,631.00           

72 จ้างปร้ินสต๊ิกเกอร์พร้อมเคลือบมัน จ านวน 1 งาน 22,500.00          22,500.00           เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 22,500.00           ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 22,500.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00004
2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 24,000.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 5 ก.ย. 65
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 25,500.00           

73 ซ้ือน้ าด่ืมบรรจุขวด จ านวน 1 รายการ 84,840.00          84,840.00           เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท บียอนด์อินดัสตรีย์ จ ากัด 84,840.00           บริษัท บียอนด์อินดัสตรีย์ จ ากัด 84,840.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00005
2.ร้าน น้ าด่ืมรินเพชรทิพย์ โดยนายอธิพัชร์ อภิธราเลิศธนนท์ 101,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 16 ก.ย. 65
3.นางวีริยารัศม์ิ ภูรียตระกูล 90,900.00           

74 ซ้ืออาหารกล่อง จ านวน 1 รายการ 67,500.00          67,500.00           เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง (ครัวโครงการหลวง) 67,500.00           มูลนิธิโครงการหลวง (ครัวโครงการหลวง) 67,500.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00006
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 16 ก.ย. 65

75 ซ้ือชุดโต๊ะเก้าอ้ีม้าน่ัง อ านวยความสะดวกในการเข้ารับบริการ 38,400.00          38,400.00           เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสมนึกการเกษตร โดยนางสมนึก สมทรัพย์ 38,400.00           ร้านสมนึกการเกษตร โดยนางสมนึก สมทรัพย์ 38,400.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00007
จ านวน 4 รายการ 2.ร้านพฤกษา-ดอยค า โดยนายภานุพงศ์ ตระการศิรินนท์ 42,200.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 19 ก.ย. 65

3.ร้านอ๊ิดธนโชค โดยนายเจษฎา เจริญสุข 41,500.00           



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

76 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดนอกเวลาท าการ จ านวน 1 งาน 4,280.00            4,280.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ รุ่งเรืองเซอร์วิส เอ็นบี 4,280.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ รุ่งเรืองเซอร์วิส เอ็นบี 4,280.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00008
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 19 ก.ย. 65

77 จ้างเหมาบริการจัดอาหารและเคร่ืองด่ืมพร้อมชุดโต๊ะและอุปกรณ์ 115,560.00        115,560.00         เฉพาะเจาะจง ร้านครัวเวียงพิงค์ โดยนายรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์ 115,560.00         ร้านครัวเวียงพิงค์ โดยนายรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์ 115,560.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00009
จ านวน 1 งาน ถูกต้องครบถ้วน ลว. 19 ก.ย. 65

78 ซ้ือถังขยะ จ านวน 2 รายการ 57,540.00          57,540.00           เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ดีกู๊ดส์ ซัพพลาย จ ากัด 57,540.00           บริษัท ดีกู๊ดส์ ซัพพลาย จ ากัด 57,540.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00010
2.บริษัท ไทย-อเมริกัน ซัพพลาย จ ากัด 79,230.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 19 ก.ย. 65
3.ร้านบุญชัยการค้า 71,520.00           

79 ซ้ือพัสดุในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการ จ านวน 3 รายการ 5,130.00            5,130.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป่าเปา 5,130.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป่าเปา 5,130.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00011
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 20 ก.ย. 65

80 จ้างตกแต่งสถานท่ี จ านวน 1 งาน 45,500.00          45,500.00           เฉพาะเจาะจง นายกิตต์ินิพัทธ์ อินทยศ 45,500.00           นายกิตต์ินิพัทธ์ อินทยศ 45,500.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00012
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 21 ก.ย. 65

81 ซ้ือสินค้าและวัสดุร้านกาแฟอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 8 รายการ 7,101.25            7,101.25             เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 7,101.25             บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 7,101.25              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00013
สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง ถูกต้องครบถ้วน ลว. 22 ก.ย. 65

82 ซ้ือกุญแจ จ านวน 1 รายการ 17,000.00          17,000.00           เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ดีกู๊ดส์ ซัพพลาย จ ากัด 17,000.00           บริษัท ดีกู๊ดส์ ซัพพลาย จ ากัด 17,000.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00014
2.บริษัท ไทย-อเมริกัน ซัพพลาย จ ากัด 19,800.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 22 ก.ย. 65
3.ร้านบุญชัยการค้า 22,000.00           

83 ซ้ือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ จ านวน 1 รายการ 17,850.00          17,850.00           เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ดีกู๊ดส์ ซัพพลาย จ ากัด 17,850.00           บริษัท ดีกู๊ดส์ ซัพพลาย จ ากัด 17,850.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00015
2.ร้านซีเค อุปกรณ์การแพทย์ 20,850.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 26 ก.ย. 65
3.ร้านบุญชัยการค้า 19,500.00           

84 ซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 100 ชุด 11,450.00          11,450.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยมัย ไชยรินทร์ 11,450.00           นางสาวธันยมัย ไชยรินทร์ 11,450.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00016
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 27 ก.ย. 65

85 ซ้ืออาหารกลางวัน จ านวน 100 ชุด 24,600.00          24,600.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวโชติกา ส่างใส 24,600.00           นางสาวโชติกา ส่างใส 24,600.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00017
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 27 ก.ย. 65

86 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 งาน 13,700.00          13,700.00           เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 13,700.00           ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 13,700.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00018
2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 14,985.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 28 ก.ย. 65
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 15,070.00           

87 ซ้ืออาหารเย็น จ านวน 270 ชุด 90,450.00          90,450.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวโชติกา ส่างใส 90,450.00           นางสาวโชติกา ส่างใส 90,450.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00019
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 29 ก.ย. 65

88 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดนอกเวลาท าการ จ านวน 1 งาน 6,420.00            6,420.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ ากัด 6,420.00             บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ ากัด 6,420.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00020
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 29 ก.ย. 65

89 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดนอกเวลาท าการ จ านวน 1 งาน 3,210.00            3,210.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ ากัด 3,210.00             บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ ากัด 3,210.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00021
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 29 ก.ย. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

90 จ้างท าป้ายเผยแพร่ความรู้หน่วยงานภาคี จ านวน 2 งาน 28,150.00          28,150.00           เฉพาะเจาะจง 1.ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 28,150.00           ร้านฟีนิกซ์ดีไซน์ โดยนางสาวขนิษฐา ปะเป้ิน 28,150.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00022
2.ร้านเอิร์ท เอ็กซ์เซลเลนท์ ดีไซน์ 30,310.00           ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 29 ก.ย. 65
3.ร้านไลท์ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 31,805.00           

91 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดนอกเวลาท าการ จ านวน 1 งาน 2,140.00            2,140.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ ากัด 2,140.00             บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ ากัด 2,140.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00023
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 29 ก.ย. 65

92 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดนอกเวลาท าการ จ านวน 1 งาน 4,280.00            4,280.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ ากัด 4,280.00             บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ ากัด 4,280.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00024
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 29 ก.ย. 65

93 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดนอกเวลาท าการ จ านวน 1 งาน 2,140.00            2,140.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ ากัด 2,140.00             บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ ากัด 2,140.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00025
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 29 ก.ย. 65

94 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดนอกเวลาท าการ จ านวน 1 งาน 4,280.00            4,280.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ ากัด 4,280.00             บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ ากัด 4,280.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00026
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 29 ก.ย. 65

95 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดนอกเวลาท าการ จ านวน 1 งาน 4,280.00            4,280.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ ากัด 4,280.00             บริษัท แฮปป้ี โปรคลีน เซอร์วิส จ ากัด 4,280.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00027
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 29 ก.ย. 65

96 ซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในอาคารบริการข้อมูลและอ านวยความสะดวก 1,380.25            1,380.25             เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 1,380.25             บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 1,380.25              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00028
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 3 รายการ 2.บริษัท ทวีพรรณ วัสดุก่อสร้าง จ ากัด 2,121.25             สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 29 ก.ย. 65

3.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด 4,040.00             

97 ซ้ือช้ันวางของส าหรับใช้ในอาคารบริการข้อมูลและอ านวยความสะดวก 3,700.00            3,700.00             เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด 3,700.00             บริษัท ตรัยเทรดด้ิง จ ากัด 3,700.00              เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00029
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 1 รายการ 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส บี มีโชค 4,071.25             ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 29 ก.ย. 65

3.บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 หางดง 4,260.20             

98 จ้างท าป้ายบอกทาง สถานท่ีและข้อห้ามต่างๆ ภายใน 330,000.00        330,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอนเทอร์ไซน์ มีเดีย เอ็น โค จ ากัด 330,000.00         บริษัท เอนเทอร์ไซน์ มีเดีย เอ็น โค จ ากัด 330,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00030
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 1 งาน 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเปิล เอส มีเดีย ดีไซน์ 374,179.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด ลว. 30 ก.ย. 65

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป้อมกรุ๊ป ปร้ินท์ แอนด์ มีเดีย เซ็นเตอร์ 360,300.00         

99 จ้างปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการให้บริการ จ านวน 1 งาน 400,000.00        185,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอกวินคอน สตรัคช่ัน โดยนายเอกวิน ก๋องมูล 185,000.00         ร้านเอกวินคอน สตรัคช่ัน โดยนายเอกวิน ก๋องมูล 185,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00031
ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ก.ย. 65

100 จ้างเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 5 เคร่ือง จ านวน 12 เดือน 172,000.00        172,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงใหม่ โอเอ โดยนางสาวทองอินทร์ แก้วจา 144,000.00         ร้านเชียงใหม่ โอเอ โดยนางสาวทองอินทร์ แก้วจา 144,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ PO6509-00032
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 ถูกต้องครบถ้วน ลว. 30 ก.ย. 65

101 ซ้ือชุดโปรเจคเตอร์ พร้อมติดต้ัง จ านวน ๑ รายการ 469,730.00        469,730.00         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสดับบลิว มีเดีย 469,730.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสดับบลิว มีเดีย 469,730.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาซ้ือขาย
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร้ีดมี 525,637.50         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด  เลขท่ี (อร) 3/2565
3.ร้านแอคทีฟ คอม โดยนายปรเมช ไกรราศสกุล 891,500.00         ลว. 22 ก.ย. 65

102 ซ้ือแบตเตอร่ีส าหรับรถไฟฟ้าโดยสารชมสวนพร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง 428,000.00        428,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอ.พี.เอ็น.กอล์ฟ จ ากัด 428,000.00         บริษัท เอ.พี.เอ็น.กอล์ฟ จ ากัด 428,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาซ้ือขาย
จ านวน 2 ชุด 2.บริษัท เอ.ไอ.โซลูช่ันเซอร์วิส จ ากัด 445,120.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด  เลขท่ี (อร) 4/2565

3.ร้านทีซี เซลแอนด์ เซอร์วิส โดยนายธงชัย ทองคันทม 500,000.00         ลว. 26 ก.ย. 65

103 จ้างเหมาติดต้ังระบบน้ า จ านวน 1 งาน 339,085.14        339,085.14         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 339,085.14         บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ จ ากัด 339,085.14          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างท าของ
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค แอนด์ พี แลนด์สเคป 340,795.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด  เลขท่ี (อร) 16/2565
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จรัญนิธิโรจน์ 342,400.00         ลว. 27 ก.ย. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

104 จ้างก่อสร้างอาคารบริการข้อมูลและอ านวยความสะดวก จ านวน 1 งาน 500,000.00        480,686.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเอกวิน คอนสตรัคช่ัน โดยนายเอกวิน ก๋องมูล 480,000.00         ร้านเอกวินคอน สตรัคช่ัน โดยนายเอกวิน ก๋องมูล 480,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างก่อสร้าง
2.นายวุฒิไกร เก๊าง้ิว 498,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด  เลขท่ี (อร) 17/2565
3.นายแดง เปาหลิกหล้ี 499,500.00         ลว. 28 ก.ย. 65

105 ก่อสร้างปรับปรุงพ้ืนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 20,900,000.00   17,479,000.00    e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฝ่ังไทย 17,370,000.00    บริษัท แวคคอนสตรัคช่ัน จ ากัด 15,980,000.00     เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างก่อสร้าง
และประถมศึกษา 2.บริษัท แวคคอนสตรัคช่ัน จ ากัด 15,980,000.00    ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด  เลขท่ี (อร) 18/2565

3.บริษัท อันนาเทรดด้ิงจ ากัด 16,000,000.00    ลว. 30 ก.ย. 65
4.บริษัท หมูทอง คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 18,000,000.00    
5.กิจการร่วมค้า ดีแอนด์วาย อเวนเจอร์ 16,430,000.00    

106 จ้างเหมาบริการงานเคลือบพ้ืนลานอเนกประสงค์ (ลานราชพฤกษ์) 488,044.17        488,044.17         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ลาร์เปอร์ จ ากัด 488,044.17         บริษัท ลาร์เปอร์ จ ากัด 488,044.17          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างท าของ
จ านวน ๑ งาน 2.บริษัท ฟีนิก้า พลัส จ ากัด 680,991.87         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด  เลขท่ี (อร) 19/2565

3.บริษัท โปรเกรส พลัส (ไทยแลนด์) จ ากัด 794,490.52         ลว. 30 ก.ย. 65

107 จ้างเปล่ียนน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน 1 งาน 480,000.00        475,869.66         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท วี.เจ. อินเตอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 475,869.66         บริษัท วี.เจ. อินเตอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 475,869.66          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างท าของ
2.บริษัท เชียงใหม่อุปกรณ์เคร่ืองเย็น จ ากัด 486,550.40         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด  เลขท่ี (อร) 20/2565
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส วี เอ็นจิเนียร่ิง(เชียงใหม่)2009 498,611.44         ลว. 30 ก.ย. 65

108 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้างและอาคารสถานท่ี 500,000.00        470,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ลาร์เปอร์ จ ากัด 470,000.00         บริษัท ลาร์เปอร์ จ ากัด 470,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างท าของ
(กันซึมดาดฟ้าอาคารนิทรรศการ) จ านวน 1 งาน 2.บริษัท ฟีนิก้า พลัส จ ากัด 520,020.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด  เลขท่ี (อร) 21/2565

3.บริษัท โปรเกรส พลัส (ไทยแลนด์) จ ากัด 526,953.60         ลว. 30 ก.ย. 65

109 จ้างเหมาซ่อมแซมช่อฟ้าหอค าหลวง จ านวน 1 รายการ 380,000.00        380,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.นายณรงค์ศักด์ิ สุวรัตนากุล 380,000.00         นายณรงค์ศักด์ิ สุวรัตนากุล 380,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างท าของ
2.นายประสาน วงค์มณี 400,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด  เลขท่ี (อร) 22/2565
3.นายเทพ กันธิยะ          410,000.00 ลว. 30 ก.ย. 65

110 จ้างปรับปรุงหลังคาบ่อขยะ จ านวน 1 งาน 400,000.00        359,400.00         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาคิน ซีวิล 358,000.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาคิน ซีวิล 358,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างก่อสร้าง
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดนูคอนสตรัคช่ัน 358,450.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด  เลขท่ี (อร) 23/2565
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิมพ์ลภัส การโยธา 359,092.00         ลว. 30 ก.ย. 65

111 จ้างซ่อมแซมพ้ืนถนนและลานจอด ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 480,000.00        480,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ่าหนุ่มลานทราย 2019 480,000.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ่าหนุ่มลานทราย 2019 480,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างท าของ
2.นายณรงค์ศักด์ิ สุวรัตนากุล 500,000.00         ถูกต้องครบถ้วน และราคาต่ าสุด  เลขท่ี (อร) 24/2565

ลว. 30 ก.ย. 65

112 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 204,000.00        204,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวการวิศา กะระวี 204,000.00         นางสาวการวิศา กะระวี 204,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 1/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

113 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 198,000.00        198,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ วรรณสุข 198,000.00         นางสาวจุฑามาศ วรรณสุข 198,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 2/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

114 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 198,000.00        198,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววงค์หฤทัย กันจีน 198,000.00         นางสาววงค์หฤทัย กันจีน 198,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 3/2566

ลว. 30 ก.ย. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

115 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 181,200.00        181,200.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสาลิกา ปันต๊ิบ 181,200.00         นางสาวสาลิกา ปันต๊ิบ 181,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 4/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

116 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 208,800.00        208,800.00         เฉพาะเจาะจง นางฉัตรชญา กันชัย 208,800.00         นางฉัตรชญา กันชัย 208,800.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 5/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

117 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 190,800.00        190,800.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร บุญแปง 190,800.00         นางสาวศิริพร บุญแปง 190,800.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 6/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

118 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 201,600.00        201,600.00         เฉพาะเจาะจง นายวิทย์นิพัทธ์ ทิพย์สม 201,600.00         นายวิทย์นิพัทธ์ ทิพย์สม 201,600.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 7/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

119 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 190,800.00        190,800.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัศญา ประเสริฐสุด 190,800.00         นางสาวอมัศญา ประเสริฐสุด 190,800.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 8/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

120 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 181,200.00        181,200.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐภรณ์ ณ เชียงใหม่ 181,200.00         นางสาวณัฐภรณ์ ณ เชียงใหม่ 181,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 9/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

121 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 181,200.00        181,200.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวชนัญชิดา หินสด 181,200.00         นางสาวชนัญชิดา หินสด 181,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 10/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

122 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 185,400.00        185,400.00         เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ ศรีมูล 185,400.00         นายสมพงษ์ ศรีมูล 185,400.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 11/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

123 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 191,400.00        191,400.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราภรณ์ กาสันต์ 191,400.00         นางสาวภัทราภรณ์ กาสันต์ 191,400.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 12/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

124 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 191,400.00        191,400.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา โพธิจันทร์ 191,400.00         นางสาวเจนจิรา โพธิจันทร์ 191,400.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 13/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

125 จ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 118,800.00        118,800.00         เฉพาะเจาะจง นายนัด วรรณต๊ิบ 118,800.00         นายนัด วรรณต๊ิบ 118,800.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 14/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

126 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 207,000.00        207,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพุดตาล ขันเวท 207,000.00         นางสาวพุดตาล ขันเวท 207,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 15/2566

ลว. 30 ก.ย. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

127 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 206,400.00        206,400.00         เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ มงคล 206,400.00         นายอดิศักด์ิ มงคล 206,400.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 16/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

128 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 204,000.00        204,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญภิรมย์ บุศย์แก้ว 204,000.00         นางสาวขวัญภิรมย์ บุศย์แก้ว 204,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 17/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

129 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 197,400.00        197,400.00         เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค์ ยศอาจ 197,400.00         นายชาญณรงค์ ยศอาจ 197,400.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 18/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

130 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 205,800.00        205,800.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภลักษณ์ ภูษาทอง 205,800.00         นางสาวศุภลักษณ์ ภูษาทอง 205,800.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 19/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

131 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 200,400.00        200,400.00         เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย อินทร์ชัย 200,400.00         นายเอกชัย อินทร์ชัย 200,400.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 20/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

132 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 181,200.00        181,200.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวญาดา มุนินทราพงษ์ 181,200.00         นางสาวญาดา มุนินทราพงษ์ 181,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 21/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

133 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 181,200.00        181,200.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตตินันทน์ ปูอินต๊ะ 181,200.00         นางสาวกิตตินันทน์ ปูอินต๊ะ 181,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 22/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

134 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 181,200.00        181,200.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา สายปัญญา 181,200.00         นางสาวณัฐธิดา สายปัญญา 181,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 23/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

135 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 181,200.00        181,200.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีพร พ่วงพลับ 181,200.00         นางสาวรัชนีพร พ่วงพลับ 181,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 24/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

136 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 181,200.00        181,200.00         เฉพาะเจาะจง นายธีรพล บุตรสีทอง 181,200.00         นายธีรพล บุตรสีทอง 181,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 25/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

137 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 229,200.00        229,200.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวปรียาภรณ์ แสงเรือน 229,200.00         นางสาวปรียาภรณ์ แสงเรือน 229,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 26/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

138 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 198,000.00        198,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวนงค์รักษ์ ราชเสน 198,000.00         นางสาวนงค์รักษ์ ราชเสน 198,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 27/2566

ลว. 30 ก.ย. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

139 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 190,800.00        190,800.00         เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์ เดชาวุธ 190,800.00         นายณัฐพงศ์ เดชาวุธ 190,800.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 28/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

140 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 186,000.00        186,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชดาพร ประทุม 186,000.00         นางสาวรัชดาพร ประทุม 186,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 29/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

141 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 181,200.00        181,200.00         เฉพาะเจาะจง นายลัลณ์พวัฒน์ มุราชวงษ์ 181,200.00         นายลัลณ์พวัฒน์ มุราชวงษ์ 181,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 30/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

142 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 181,200.00        181,200.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกันต์สุดา กูลเรือน 181,200.00         นางสาวกันต์สุดา กูลเรือน 181,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 31/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

143 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 181,200.00        181,200.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิพิมพ์ ตาก๋า 181,200.00         นางสาวศศิพิมพ์ ตาก๋า 181,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 32/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

144 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 181,200.00        181,200.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญกมล เรือนทอง 181,200.00         นางสาวขวัญกมล เรือนทอง 181,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 33/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

145 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 181,200.00        181,200.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวทัชญานา ซิเทเลฟสก้ี 181,200.00         นางสาวทัชญานา ซิเทเลฟสก้ี 181,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 34/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

146 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 188,400.00        188,400.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวจีรานัฐ แก้วมณีราช 188,400.00         นางสาวจีรานัฐ แก้วมณีราช 188,400.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 35/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

147 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 158,400.00        158,400.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา วงศ์น้อย 158,400.00         นางสาวจริยา วงศ์น้อย 158,400.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 36/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

148 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 125,760.00        125,760.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน์ โปธา 125,760.00         นางสาวจุฑารัตน์ โปธา 125,760.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 37/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

149 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 124,200.00        124,200.00         เฉพาะเจาะจง นายกัมพล จุมปาทอง 124,200.00         นายกัมพล จุมปาทอง 124,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 38/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

150 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 118,200.00        118,200.00         เฉพาะเจาะจง นายธนพงษ์ สละม่วง 118,200.00         นายธนพงษ์ สละม่วง 118,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 39/2566

ลว. 30 ก.ย. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

151 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 111,000.00        111,000.00         เฉพาะเจาะจง นายศรัณย์ ตาลพุดซา 111,000.00         นายศรัณย์ ตาลพุดซา 111,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 40/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

152 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 123,000.00        123,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ บัวหลวง 123,000.00         นายสมบูรณ์ บัวหลวง 123,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 41/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

153 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 109,200.00        109,200.00         เฉพาะเจาะจง นายวรศักด์ิ ใจโต 109,200.00         นายวรศักด์ิ ใจโต 109,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 42/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

154 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 187,200.00        187,200.00         เฉพาะเจาะจง นายนพดล แสนใจ 187,200.00         นายนพดล แสนใจ 187,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 43/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

155 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 181,200.00        181,200.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรา จิตนาน 181,200.00         นางสาวภัทรา จิตนาน 181,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 44/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

156 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 196,800.00        196,800.00         เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ จิตรประวัติ 196,800.00         นายณรงค์ จิตรประวัติ 196,800.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 45/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

157 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 187,200.00        187,200.00         เฉพาะเจาะจง นายคฑาวุธ นรดี 187,200.00         นายคฑาวุธ นรดี 187,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 46/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

158 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 181,800.00        181,800.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาพร จันตัน 181,800.00         นางสาวนิภาพร จันตัน 181,800.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 47/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

159 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 181,800.00        181,800.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพย์สุคนธ์ ฝ่ายลิพล 181,800.00         นางสาวทิพย์สุคนธ์ ฝ่ายลิพล 181,800.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 48/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

160 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 181,200.00        181,200.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววิภูษา ก๋าค า 181,200.00         นางสาววิภูษา ก๋าค า 181,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 49/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

161 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 39,300.00          39,300.00           เฉพาะเจาะจง นายธีรวุฒิ บรรถอน 39,300.00           นายธีรวุฒิ บรรถอน 39,300.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 50/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

162 จ้างเหมาบริการกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานและอาคารสถานท่ี 192,600.00        192,600.00         เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพล ฟองฟู 192,600.00         นายสิทธิพล ฟองฟู 192,600.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 51/2566

ลว. 30 ก.ย. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

163 จ้างเหมาบริการกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานและอาคารสถานท่ี 223,200.00        223,200.00         เฉพาะเจาะจง นายนฤทธ์ิ ไชยชนะ 223,200.00         นายนฤทธ์ิ ไชยชนะ 223,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 52/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

164 จ้างเหมาบริการกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานและอาคารสถานท่ี 237,000.00        237,000.00         เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ หล้าป๋ัน 237,000.00         นายณัฐวุฒิ หล้าป๋ัน 237,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 53/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

165 จ้างเหมาบริการกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานและอาคารสถานท่ี 175,200.00        175,200.00         เฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ จันทิมา 175,200.00         นายพิเชษฐ จันทิมา 175,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 54/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

166 จ้างเหมาบริการกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานและอาคารสถานท่ี 190,800.00        190,800.00         เฉพาะเจาะจง นายนิติเดช จินดาศรี 190,800.00         นายนิติเดช จินดาศรี 190,800.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 55/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

167 จ้างเหมาบริการกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานและอาคารสถานท่ี 165,000.00        165,000.00         เฉพาะเจาะจง นายฐกฤตธรณ์ สิทธิพา 165,000.00         นายฐกฤตธรณ์ สิทธิพา 165,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 56/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

168 จ้างเหมาบริการกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานและอาคารสถานท่ี 153,600.00        153,600.00         เฉพาะเจาะจง นายภิรมย์ สมบัติ 153,600.00         นายภิรมย์ สมบัติ 153,600.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 57/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

169 จ้างเหมาบริการกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานและอาคารสถานท่ี 133,200.00        133,200.00         เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ เมฆรา 133,200.00         นายณรงค์ เมฆรา 133,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 58/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

170 จ้างเหมาบริการกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานและอาคารสถานท่ี 142,200.00        142,200.00         เฉพาะเจาะจง นายอนันต์สิทธ์ิ สืบซาว 142,200.00         นายอนันต์สิทธ์ิ สืบซาว 142,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 59/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

171 จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบ ารุงรักษาสวน 209,400.00        209,400.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชญา พงค์ไฝ 209,400.00         นางสาวณัฐชญา พงค์ไฝ 209,400.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 60/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

172 จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบ ารุงรักษาสวน 201,000.00        201,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพรชัย ราชดี 201,000.00         นายพรชัย ราชดี 201,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 61/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

173 จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบ ารุงรักษาสวน 203,400.00        203,400.00         เฉพาะเจาะจง นายชรัญญู บุญปลอด 203,400.00         นายชรัญญู บุญปลอด 203,400.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 62/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

174 จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบ ารุงรักษาสวน 206,400.00        206,400.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ จันทร์ต๊ะก๋อง 206,400.00         นางสาวอรพรรณ จันทร์ต๊ะก๋อง 206,400.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 63/2566

ลว. 30 ก.ย. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

175 จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบ ารุงรักษาสวน 189,000.00        189,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธวัตชัย วงค์จ๋ี 189,000.00         นายธวัตชัย วงค์จ๋ี 189,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 64/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

176 จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบ ารุงรักษาสวน 181,200.00        181,200.00         เฉพาะเจาะจง นายอ าพล สมใจ 181,200.00         นายอ าพล สมใจ 181,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 65/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

177 จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบ ารุงรักษาสวน 181,200.00        181,200.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวธนิดา ต๊ะอ๊อด 181,200.00         นางสาวธนิดา ต๊ะอ๊อด 181,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 66/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

178 จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบ ารุงรักษาสวน 204,000.00        204,000.00         เฉพาะเจาะจง นายทักษ์ดนัย วรรณสาร 204,000.00         นายทักษ์ดนัย วรรณสาร 204,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 67/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

179 จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบ ารุงรักษาสวน 191,400.00        191,400.00         เฉพาะเจาะจง นายเทพพิทักษ์ จ ารัส 191,400.00         นายเทพพิทักษ์ จ ารัส 191,400.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 68/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

180 จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบ ารุงรักษาสวน 181,200.00        181,200.00         เฉพาะเจาะจง นายนนทกร นิมาพร 181,200.00         นายนนทกร นิมาพร 181,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 69/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

181 จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบ ารุงรักษาสวน 139,200.00        139,200.00         เฉพาะเจาะจง นายนิคม อินทร์ต่อม 139,200.00         นายนิคม อินทร์ต่อม 139,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 70/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

182 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 193,200.00        193,200.00         เฉพาะเจาะจง นายอโนชา จันทร์ส าราญ 193,200.00         นายอโนชา จันทร์ส าราญ 193,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 71/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

183 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 229,200.00        229,200.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววีรีศา บุญทะศักด์ิ 229,200.00         นางสาววีรีศา บุญทะศักด์ิ 229,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 72/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

184 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 170,500.00        170,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา อินทะวัง 170,500.00         นางสาวปาณิสรา อินทะวัง 170,500.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 73/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

185 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 154,200.00        154,200.00         เฉพาะเจาะจง นายสุรินทร์ อินตาเป้ีย 154,200.00         นายสุรินทร์ อินตาเป้ีย 154,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 74/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

186 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 154,200.00        154,200.00         เฉพาะเจาะจง นายเถลิง วงศ์รัตนมัจฉา 154,200.00         นายเถลิง วงศ์รัตนมัจฉา 154,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 75/2566

ลว. 30 ก.ย. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

187 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 153,000.00        153,000.00         เฉพาะเจาะจง นายศุภธนกฤษ ฟองชนะ 153,000.00         นายศุภธนกฤษ ฟองชนะ 153,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 76/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

188 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 147,600.00        147,600.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภาพร ไร่แก้ว 147,600.00         นางสาวอาภาพร ไร่แก้ว 147,600.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 77/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

189 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 145,200.00        145,200.00         เฉพาะเจาะจง นายชินพันธ์ุ อินต๊ะโพธ์ิ 145,200.00         นายชินพันธ์ุ อินต๊ะโพธ์ิ 145,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 78/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

190 จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 145,200.00        145,200.00         เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล เดชาวุธ 145,200.00         นายณัฐพล เดชาวุธ 145,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 79/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

191 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 186,000.00        186,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยรัตน์ หยกมณีพิพัฒน์ 186,000.00         นางสาวหทัยรัตน์ หยกมณีพิพัฒน์ 186,000.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 80/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

192 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 181,200.00        181,200.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล พิมพา 181,200.00         นางสาวนฤมล พิมพา 181,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 81/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

193 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 181,200.00        181,200.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธิชา ขัติกุล 181,200.00         นางสาวชลธิชา ขัติกุล 181,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 82/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

194 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 181,800.00        181,800.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธิดา เรือนค า 181,800.00         นางสาวสุธิดา เรือนค า 181,800.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 83/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

195 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 181,800.00        181,800.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวนัดทิดา มอญศรี 181,800.00         นางสาวนัดทิดา มอญศรี 181,800.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 84/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

196 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 181,200.00        181,200.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรา ผ่องอ าไพศักด์ิ 181,200.00         นางสาวพัชรา ผ่องอ าไพศักด์ิ 181,200.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 85/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

197 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 129,960.00        129,960.00         เฉพาะเจาะจง นายพิเชต โพธิรังกร 129,960.00         นายพิเชต โพธิรังกร 129,960.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 86/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

198 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 126,960.00        126,960.00         เฉพาะเจาะจง นายสถาพร เฉยน่วม 126,960.00         นายสถาพร เฉยน่วม 126,960.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 87/2566

ลว. 30 ก.ย. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

199 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 48,300.00          48,300.00           เฉพาะเจาะจง นายสุเมธ ตามตระกูล 48,300.00           นายสุเมธ ตามตระกูล 48,300.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 88/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

200 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 45,300.00          45,300.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรินทร์ฐิชา ไชยวงศ์ 45,300.00           นางสาวสิรินทร์ฐิชา ไชยวงศ์ 45,300.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 89/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

201 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 45,300.00          45,300.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรภรณ์ ป๋ันแก้ว 45,300.00           นางสาวพัชรภรณ์ ป๋ันแก้ว 45,300.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 90/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

202 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 15,100.00          15,100.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวภริษา ปันกองงาม 15,100.00           นางสาวภริษา ปันกองงาม 15,100.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 91/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

203 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 45,300.00          45,300.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร ทนาราช 45,300.00           นางสาวจิราพร ทนาราช 45,300.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 92/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

204 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 45,300.00          45,300.00           เฉพาะเจาะจง นายประวันวิทย์ วงวิน 45,300.00           นายประวันวิทย์ วงวิน 45,300.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 93/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

205 จ้างเหมาบริการคนงานสนามกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 107,280.00        107,280.00         เฉพาะเจาะจง นายมีเงิน แซ่ย่าง 107,280.00         นายมีเงิน แซ่ย่าง 107,280.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 94/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

206 จ้างเหมาบริการคนงานสนามกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 110,880.00        110,880.00         เฉพาะเจาะจง นายส าเภา คงน่ิม 110,880.00         นายส าเภา คงน่ิม 110,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 95/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

207 จ้างเหมาบริการคนงานสนามกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 110,880.00        110,880.00         เฉพาะเจาะจง นายลาวือ แซ่ว้าง 110,880.00         นายลาวือ แซ่ว้าง 110,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 96/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

208 จ้างเหมาบริการคนงานสนามกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 107,280.00        107,280.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวแฮเส่ จะงะ 107,280.00         นางสาวแฮเส่ จะงะ 107,280.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 97/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

209 จ้างเหมาบริการคนงานสนามกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ 106,080.00        106,080.00         เฉพาะเจาะจง นายธนากร ปอสูงเนิน 106,080.00         นายธนากร ปอสูงเนิน 106,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 98/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

210 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 125,280.00        125,280.00         เฉพาะเจาะจง นายเดช ใจสวน 125,280.00         นายเดช ใจสวน 125,280.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 99/2566

ลว. 30 ก.ย. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

211 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 128,880.00        128,880.00         เฉพาะเจาะจง นายเทียบ ขนุนป๋ัน 128,880.00         นายเทียบ ขนุนป๋ัน 128,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 100/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

212 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 120,480.00        120,480.00         เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักด์ิ ดวงปัญญา 120,480.00         นายกิตติศักด์ิ ดวงปัญญา 120,480.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 101/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

213 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 125,880.00        125,880.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวนิราภร หล้าจ่อ 125,880.00         นางสาวนิราภร หล้าจ่อ 125,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 102/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

214 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 111,480.00        111,480.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชชา พิทักษ์วนาสกุล 111,480.00         นางสาวพิชชา พิทักษ์วนาสกุล 111,480.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 103/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

215 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 106,080.00        106,080.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวม่วย แซ่หาง 106,080.00         นางสาวม่วย แซ่หาง 106,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 104/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

216 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 106,080.00        106,080.00         เฉพาะเจาะจง นางกฤษณา เลาเสอ 106,080.00         นางกฤษณา เลาเสอ 106,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 105/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

217 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 106,080.00        106,080.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีพร แซ่เฮ้อ 106,080.00         นางสาวสุรีพร แซ่เฮ้อ 106,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 106/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

218 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 128,880.00        128,880.00         เฉพาะเจาะจง นายสัชญา ปัญญารัตน์ 128,880.00         นายสัชญา ปัญญารัตน์ 128,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 107/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

219 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 128,880.00        128,880.00         เฉพาะเจาะจง นายหม่อเชอ พินิจบันลือ 128,880.00         นายหม่อเชอ พินิจบันลือ 128,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 108/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

220 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 121,680.00        121,680.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววัฒนา สุวรรณชัย 121,680.00         นางสาววัฒนา สุวรรณชัย 121,680.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 109/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

221 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 116,280.00        116,280.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวนานอ จะอู 116,280.00         นางสาวนานอ จะอู 116,280.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 110/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

222 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 116,280.00        116,280.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววะ แซ่ลี 116,280.00         นางสาววะ แซ่ลี 116,280.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 111/2566

ลว. 30 ก.ย. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

223 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 111,480.00        111,480.00         เฉพาะเจาะจง นางอธิปัตย์ กุลสุพรรณรัตน์ 111,480.00         นางอธิปัตย์ กุลสุพรรณรัตน์ 111,480.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 112/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

224 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 111,480.00        111,480.00         เฉพาะเจาะจง นายหือ พิทักษ์ไพร 111,480.00         นายหือ พิทักษ์ไพร 111,480.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 113/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

225 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 108,480.00        108,480.00         เฉพาะเจาะจง นางนิภาพร แซ่หาง 108,480.00         นางนิภาพร แซ่หาง 108,480.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 114/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

226 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 108,480.00        108,480.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวภัคจิรา ชาตรียินดี 108,480.00         นางสาวภัคจิรา ชาตรียินดี 108,480.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 115/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

227 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 106,080.00        106,080.00         เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์ ดวงมะณี 106,080.00         นายกิตติพงศ์ ดวงมะณี 106,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 116/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

228 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 106,080.00        106,080.00         เฉพาะเจาะจง นางนาแต ไอนอม 106,080.00         นางนาแต ไอนอม 106,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 117/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

229 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 106,080.00        106,080.00         เฉพาะเจาะจง นายป๋ัน แสนใหม่ 106,080.00         นายป๋ัน แสนใหม่ 106,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 118/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

230 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 122,280.00        122,280.00         เฉพาะเจาะจง นายสุริพันธ์ แซ่หลอ 122,280.00         นายสุริพันธ์ แซ่หลอ 122,280.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 119/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

231 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 120,480.00        120,480.00         เฉพาะเจาะจง นายตอยจ่า วนาวิกรม 120,480.00         นายตอยจ่า วนาวิกรม 120,480.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 120/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

232 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 118,080.00        118,080.00         เฉพาะเจาะจง นายซัว แซ่หัน 118,080.00         นายซัว แซ่หัน 118,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 121/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

233 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 118,080.00        118,080.00         เฉพาะเจาะจง นายจะแฮ จะพือ 118,080.00         นายจะแฮ จะพือ 118,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 122/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

234 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 116,880.00        116,880.00         เฉพาะเจาะจง นายสาม ใส่ยะ 116,880.00         นายสาม ใส่ยะ 116,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 123/2566

ลว. 30 ก.ย. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

235 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 114,480.00        114,480.00         เฉพาะเจาะจง นายประนาท แซ่จ่าว 114,480.00         นายประนาท แซ่จ่าว 114,480.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 124/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

236 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 116,880.00        116,880.00         เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ สัตย์ธัญญากุล 116,880.00         นายสมบัติ สัตย์ธัญญากุล 116,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 125/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

237 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 115,680.00        115,680.00         เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ เปนุ 115,680.00         นายสุชาติ เปนุ 115,680.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 126/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

238 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 114,480.00        114,480.00         เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ แสงท้าว 114,480.00         นายพงษ์เทพ แสงท้าว 114,480.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 127/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

239 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 112,080.00        112,080.00         เฉพาะเจาะจง นายชาญวุฒิ เสือโฮก 112,080.00         นายชาญวุฒิ เสือโฮก 112,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 128/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

240 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 112,080.00        112,080.00         เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์ จามรอัมพรกุล 112,080.00         นายสุพจน์ จามรอัมพรกุล 112,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 129/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

241 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 112,080.00        112,080.00         เฉพาะเจาะจง นายจ่อละ แซ่ว่าง 112,080.00         นายจ่อละ แซ่ว่าง 112,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 130/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

242 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 112,080.00        112,080.00         เฉพาะเจาะจง นายจิราวุฒิ แสงท้าว 112,080.00         นายจิราวุฒิ แสงท้าว 112,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 131/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

243 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 112,080.00        112,080.00         เฉพาะเจาะจง นายศีละ จะกะ 112,080.00         นายศีละ จะกะ 112,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 132/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

244 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 112,080.00        112,080.00         เฉพาะเจาะจง นายพลากร แสนเฮ้อ 112,080.00         นายพลากร แสนเฮ้อ 112,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 133/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

245 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 112,080.00        112,080.00         เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย แซ่ว่าง 112,080.00         นายเอกชัย แซ่ว่าง 112,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 134/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

246 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 128,280.00        128,280.00         เฉพาะเจาะจง นายเฉลา เพ็ชร์มหาพรม 128,280.00         นายเฉลา เพ็ชร์มหาพรม 128,280.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 135/2566

ลว. 30 ก.ย. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

247 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 122,280.00        122,280.00         เฉพาะเจาะจง นายธนพล แสนต่อ 122,280.00         นายธนพล แสนต่อ 122,280.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 136/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

248 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 128,880.00        128,880.00         เฉพาะเจาะจง นางรัตนา ยวงเมฆ 128,880.00         นางรัตนา ยวงเมฆ 128,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 137/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

249 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 128,880.00        128,880.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงหล้า หน่ออินตา 128,880.00         นางสาวแสงหล้า หน่ออินตา 128,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 138/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

250 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 128,880.00        128,880.00         เฉพาะเจาะจง นางอมร สมปาน 128,880.00         นางอมร สมปาน 128,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 139/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

251 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 114,480.00        114,480.00         เฉพาะเจาะจง นายพะมอจา  วิสัยพัฒนพล 114,480.00         นายพะมอจา  วิสัยพัฒนพล 114,480.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 140/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

252 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 112,080.00        112,080.00         เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์ โชคสุขเสียงวิเวก 112,080.00         นายนิพนธ์ โชคสุขเสียงวิเวก 112,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 141/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

253 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 112,080.00        112,080.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอ าภา เลาวู 112,080.00         นางสาวอ าภา เลาวู 112,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 142/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

254 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 111,480.00        111,480.00         เฉพาะเจาะจง นางมาลิ จะโป 111,480.00         นางมาลิ จะโป 111,480.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 143/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

255 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 110,880.00        110,880.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอ่ียู เซจุ้ 110,880.00         นางสาวอ่ียู เซจุ้ 110,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 144/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

256 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 108,480.00        108,480.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภรณ์ อะเต๋า 108,480.00         นางสาวอาภรณ์ อะเต๋า 108,480.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 145/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

257 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 108,480.00        108,480.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวรัศมี กาวาโต 108,480.00         นางสาวรัศมี กาวาโต 108,480.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 146/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

258 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 106,080.00        106,080.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณ ขจรแกล้วกล้า 106,080.00         นางสาวอรุณ ขจรแกล้วกล้า 106,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 147/2566

ลว. 30 ก.ย. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

259 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 106,080.00        106,080.00         เฉพาะเจาะจง นายธนพล ไอ๋ยง 106,080.00         นายธนพล ไอ๋ยง 106,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 148/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

260 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 106,080.00        106,080.00         เฉพาะเจาะจง นางนงนุช โกวิทพนาดร 106,080.00         นางนงนุช โกวิทพนาดร 106,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 149/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

261 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 106,080.00        106,080.00         เฉพาะเจาะจง นายสุรชัย หน่อไพรสน 106,080.00         นายสุรชัย หน่อไพรสน 106,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 150/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

262 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 122,880.00        122,880.00         เฉพาะเจาะจง นายวราสิทธ์ิ ซ่ือสันติกุล 122,880.00         นายวราสิทธ์ิ ซ่ือสันติกุล 122,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 151/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

263 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 116,880.00        116,880.00         เฉพาะเจาะจง นายสิงห์ค า แซ่ว่าง 116,880.00         นายสิงห์ค า แซ่ว่าง 116,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 152/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

264 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 119,880.00        119,880.00         เฉพาะเจาะจง นางชะ ซ่ือสันติกุล 119,880.00         นางชะ ซ่ือสันติกุล 119,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 153/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

265 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 116,880.00        116,880.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวเซ้ สัตย์ธัญญากุล 116,880.00         นางสาวเซ้ สัตย์ธัญญากุล 116,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 154/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

266 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 116,880.00        116,880.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชัญ เลาย้าง 116,880.00         นางสาวอัญชัญ เลาย้าง 116,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 155/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

267 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 112,080.00        112,080.00         เฉพาะเจาะจง นางวิมล อะเต๋า 112,080.00         นางวิมล อะเต๋า 112,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 156/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

268 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 110,880.00        110,880.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวหล่ี แซ่เฒ่า 110,880.00         นางสาวหล่ี แซ่เฒ่า 110,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 157/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

269 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 110,880.00        110,880.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา อะเต๋า 110,880.00         นางสาวอัจฉรา อะเต๋า 110,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 158/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

270 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 108,480.00        108,480.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลี แซ่เฒ่า 108,480.00         นางสาวมาลี แซ่เฒ่า 108,480.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 159/2566

ลว. 30 ก.ย. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

271 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 106,080.00        106,080.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอีบู แสงเขิน 106,080.00         นางสาวอีบู แสงเขิน 106,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 160/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

272 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 106,080.00        106,080.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ แซ่จ่าว 106,080.00         นางสาวสิริลักษณ์ แซ่จ่าว 106,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 161/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

273 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 106,080.00        106,080.00         เฉพาะเจาะจง นางรัชนก ข้าวจ้าว 106,080.00         นางรัชนก ข้าวจ้าว 106,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 162/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

274 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 106,080.00        106,080.00         เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญยุพา แสงท้าว 106,080.00         นางเพ็ญยุพา แสงท้าว 106,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 163/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

275 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 106,080.00        106,080.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวนาแส จะลอ 106,080.00         นางสาวนาแส จะลอ 106,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 164/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

276 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 122,280.00        122,280.00         เฉพาะเจาะจง นางจิราพร อนันต์วิไล 122,280.00         นางจิราพร อนันต์วิไล 122,280.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 165/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

277 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 128,880.00        128,880.00         เฉพาะเจาะจง นางวันดี แซ่กือ 128,880.00         นางวันดี แซ่กือ 128,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 166/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

278 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 128,880.00        128,880.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวมนัสนันท์ แซ่วะ 128,880.00         นางสาวมนัสนันท์ แซ่วะ 128,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 167/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

279 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 125,880.00        125,880.00         เฉพาะเจาะจง นางรสริน ไพรวัลย์รุ่งอรุณ 125,880.00         นางรสริน ไพรวัลย์รุ่งอรุณ 125,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 168/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

280 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 122,880.00        122,880.00         เฉพาะเจาะจง นางอภิสรา เลาว่าง 122,880.00         นางอภิสรา เลาว่าง 122,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 169/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

281 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 123,480.00        123,480.00         เฉพาะเจาะจง นางอุทัย สุมาลัย 123,480.00         นางอุทัย สุมาลัย 123,480.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 170/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

282 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 106,080.00        106,080.00         เฉพาะเจาะจง นายธเนศ โกวิทพนาดร 106,080.00         นายธเนศ โกวิทพนาดร 106,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 171/2566

ลว. 30 ก.ย. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

283 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 111,480.00        111,480.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอารยา แปงจันทร์หอม 111,480.00         นางสาวอารยา แปงจันทร์หอม 111,480.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 172/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

284 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 106,080.00        106,080.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพจณีย์ แซ่ท้าว 106,080.00         นางสาวพจณีย์ แซ่ท้าว 106,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 173/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

285 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 122,880.00        122,880.00         เฉพาะเจาะจง นายเจริญ อะแมน 122,880.00         นายเจริญ อะแมน 122,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 174/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

286 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 111,480.00        111,480.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสีค า ใจแสง 111,480.00         นางสาวสีค า ใจแสง 111,480.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 175/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

287 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 110,280.00        110,280.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอรจิรา จะจ๋ี 110,280.00         นางสาวอรจิรา จะจ๋ี 110,280.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 176/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

288 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 109,680.00        109,680.00         เฉพาะเจาะจง นายจะสือ จะกู 109,680.00         นายจะสือ จะกู 109,680.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 177/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

289 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 108,480.00        108,480.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวบังอร แซ่ลี 108,480.00         นางสาวบังอร แซ่ลี 108,480.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 178/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

290 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 116,880.00        116,880.00         เฉพาะเจาะจง นางว้าง เลาเสอ 116,880.00         นางว้าง เลาเสอ 116,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 179/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

291 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 113,280.00        113,280.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวจาคือ  หย่ังรากม่ันคง 113,280.00         นางสาวจาคือ  หย่ังรากม่ันคง 113,280.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 180/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

292 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 116,280.00        116,280.00         เฉพาะเจาะจง นางมาลีวัลย์ ผาด่าน 116,280.00         นางมาลีวัลย์ ผาด่าน 116,280.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 181/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

293 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 115,680.00        115,680.00         เฉพาะเจาะจง นางแปลดี วนาวิกรม 115,680.00         นางแปลดี วนาวิกรม 115,680.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 182/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

294 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 113,880.00        113,880.00         เฉพาะเจาะจง นายสุรพล แสงท้าว 113,880.00         นายสุรพล แสงท้าว 113,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 183/2566

ลว. 30 ก.ย. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

295 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 111,480.00        111,480.00         เฉพาะเจาะจง นายโมเซ จะก่อ 111,480.00         นายโมเซ จะก่อ 111,480.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 184/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

296 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 109,680.00        109,680.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวจะเซ ภูเพชรปราการ 109,680.00         นางสาวจะเซ ภูเพชรปราการ 109,680.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 185/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

297 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 110,880.00        110,880.00         เฉพาะเจาะจง นายวิทยา เลาหาง 110,880.00         นายวิทยา เลาหาง 110,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 186/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

298 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 108,480.00        108,480.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรนันท์ แซ่เห่อ 108,480.00         นางสาวจิรนันท์ แซ่เห่อ 108,480.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 187/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

299 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 106,080.00        106,080.00         เฉพาะเจาะจง นางทรงศรี แสงท้าว 106,080.00         นางทรงศรี แสงท้าว 106,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 188/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

300 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 106,080.00        106,080.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวเยอะ แซ่โซ้ง 106,080.00         นางสาวเยอะ แซ่โซ้ง 106,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 189/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

301 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 106,080.00        106,080.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวจรัสศรี ป่าจันทน์ขาว 106,080.00         นางสาวจรัสศรี ป่าจันทน์ขาว 106,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 190/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

302 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 116,880.00        116,880.00         เฉพาะเจาะจง นางจันทร์ทร ศรีโวย 116,880.00         นางจันทร์ทร ศรีโวย 116,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 191/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

303 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 112,080.00        112,080.00         เฉพาะเจาะจง นายคณาทิพย์ อะเต๋า 112,080.00         นายคณาทิพย์ อะเต๋า 112,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 192/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

304 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 111,480.00        111,480.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวมีมี เซจุ้ 111,480.00         นางสาวมีมี เซจุ้ 111,480.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 193/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

305 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 128,880.00        128,880.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวนาปุ๊ ไพรสุริยะ 128,880.00         นางสาวนาปุ๊ ไพรสุริยะ 128,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 194/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

306 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 110,280.00        110,280.00         เฉพาะเจาะจง นายวรชาติ ปอใจ 110,280.00         นายวรชาติ ปอใจ 110,280.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 195/2566

ลว. 30 ก.ย. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

307 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 121,680.00        121,680.00         เฉพาะเจาะจง นายการุณ อะแมน 121,680.00         นายการุณ อะแมน 121,680.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 196/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

308 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 122,880.00        122,880.00         เฉพาะเจาะจง นายไชยา อะแมน 122,880.00         นายไชยา อะแมน 122,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 197/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

309 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 106,080.00        106,080.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวจันจิรา อร่ามเวชวิบูลย์ 106,080.00         นางสาวจันจิรา อร่ามเวชวิบูลย์ 106,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 198/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

310 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 122,280.00        122,280.00         เฉพาะเจาะจง นายว่าง ผาด่าน 122,280.00         นายว่าง ผาด่าน 122,280.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 199/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

311 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 120,480.00        120,480.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรณิการ์ แซ่จ่าว 120,480.00         นางสาวสุพรรณิการ์ แซ่จ่าว 120,480.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 200/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

312 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 121,680.00        121,680.00         เฉพาะเจาะจง นางสุณี เครือเตปิน 121,680.00         นางสุณี เครือเตปิน 121,680.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 201/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

313 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 113,880.00        113,880.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพรรณ  ทรงกิตติกุล 113,880.00         นางสาวพิมพรรณ  ทรงกิตติกุล 113,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 202/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

314 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 113,880.00        113,880.00         เฉพาะเจาะจง นางกุ๊ แซ่ย่าง 113,880.00         นางกุ๊ แซ่ย่าง 113,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 203/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

315 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 109,680.00        109,680.00         เฉพาะเจาะจง นางบัวตอง แซ่ว้าง 109,680.00         นางบัวตอง แซ่ว้าง 109,680.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 204/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

316 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 108,480.00        108,480.00         เฉพาะเจาะจง นายหรือ แซ่หาง 108,480.00         นายหรือ แซ่หาง 108,480.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 205/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

317 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 106,080.00        106,080.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรา เลาหาง 106,080.00         นางสาวพัชรา เลาหาง 106,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 206/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

318 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 106,080.00        106,080.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงจันทร์ รักสงวนพนาไพร 106,080.00         นางสาวแสงจันทร์ รักสงวนพนาไพร 106,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 207/2566

ลว. 30 ก.ย. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

319 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 121,680.00        121,680.00         เฉพาะเจาะจง นายชัชชัย อินต๊ะแสน 121,680.00         นายชัชชัย อินต๊ะแสน 121,680.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 208/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

320 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 116,880.00        116,880.00         เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์ แซ่ห่าง 116,880.00         นายนิพนธ์ แซ่ห่าง 116,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 209/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

321 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 114,480.00        114,480.00         เฉพาะเจาะจง นายสาคร เลาว้าง 114,480.00         นายสาคร เลาว้าง 114,480.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 210/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

322 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 122,880.00        122,880.00         เฉพาะเจาะจง นายชัยวัน สุขแคะ 122,880.00         นายชัยวัน สุขแคะ 122,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 211/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

323 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 122,880.00        122,880.00         เฉพาะเจาะจง นายนิกร สายต๊ิบ 122,880.00         นายนิกร สายต๊ิบ 122,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 212/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

324 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 126,480.00        126,480.00         เฉพาะเจาะจง นายบุญศรี เพ็งมาวัน 126,480.00         นายบุญศรี เพ็งมาวัน 126,480.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 213/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

325 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 113,280.00        113,280.00         เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ สุธรรม 113,280.00         นายสุวรรณ สุธรรม 113,280.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 214/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

326 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 112,080.00        112,080.00         เฉพาะเจาะจง นายพะชัย เพชรพงศ์ไพร 112,080.00         นายพะชัย เพชรพงศ์ไพร 112,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 215/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

327 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 112,080.00        112,080.00         เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ศักด์ิ รติการด ารง 112,080.00         นายณรงค์ศักด์ิ รติการด ารง 112,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 216/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

328 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 128,880.00        128,880.00         เฉพาะเจาะจง นายประวิทย์ ปะริยัง 128,880.00         นายประวิทย์ ปะริยัง 128,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 217/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

329 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 116,880.00        116,880.00         เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร์ ฉิมพาลี 116,880.00         นายวัชรินทร์ ฉิมพาลี 116,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 218/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

330 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 116,280.00        116,280.00         เฉพาะเจาะจง นายกุ ย่ังยืนตระกูลโชค 116,280.00         นายกุ ย่ังยืนตระกูลโชค 116,280.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 219/2566

ลว. 30 ก.ย. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

331 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 116,280.00        116,280.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณีย์ ดิเรกค้าไกล 116,280.00         นางสาวเสาวณีย์ ดิเรกค้าไกล 116,280.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 220/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

332 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 125,280.00        125,280.00         เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ อนันต์วิไล 125,280.00         นายยงยุทธ อนันต์วิไล 125,280.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 221/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

333 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 108,480.00        108,480.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวเมลดา หน่อไพรสน 108,480.00         นางสาวเมลดา หน่อไพรสน 108,480.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 222/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

334 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 107,280.00        107,280.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิภา แซ่ว้าง 107,280.00         นางสาวรวิภา แซ่ว้าง 107,280.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 223/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

335 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 106,080.00        106,080.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอนุรักษ์ ทิพย์พนาพันธ์ุ 106,080.00         นางสาวอนุรักษ์ ทิพย์พนาพันธ์ุ 106,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 224/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

336 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 116,280.00        116,280.00         เฉพาะเจาะจง นายเจ้ียะ แซ่ว่ือ 116,280.00         นายเจ้ียะ แซ่ว่ือ 116,280.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 225/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

337 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 112,080.00        112,080.00         เฉพาะเจาะจง นายทิวากร พรมปัญญา 112,080.00         นายทิวากร พรมปัญญา 112,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 226/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

338 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 106,080.00        106,080.00         เฉพาะเจาะจง นายภัยวงษ์ สีบุตรดี 106,080.00         นายภัยวงษ์ สีบุตรดี 106,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 227/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

339 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 113,880.00        113,880.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวนาอู๋คา  หมอแอ๋ 113,880.00         นางสาวนาอู๋คา  หมอแอ๋ 113,880.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 228/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

340 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 126,480.00        126,480.00         เฉพาะเจาะจง นางทัศนีย์ อินทร์สัญจ์ 126,480.00         นางทัศนีย์ อินทร์สัญจ์ 126,480.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 229/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

341 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 112,080.00        112,080.00         เฉพาะเจาะจง นางสุเกอ ย่ิงธันยพร 112,080.00         นางสุเกอ ย่ิงธันยพร 112,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 230/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

342 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 106,080.00        106,080.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลี หน่อไพรสน 106,080.00         นางสาวมาลี หน่อไพรสน 106,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 231/2566

ลว. 30 ก.ย. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

343 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 108,480.00        108,480.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลัย ไพรสุริยะ 108,480.00         นางสาวมาลัย ไพรสุริยะ 108,480.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 232/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

344 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 106,080.00        106,080.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญาภา หย่ังรากม่ันคง 106,080.00         นางสาวเบญญาภา หย่ังรากม่ันคง 106,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 233/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

345 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 114,480.00        114,480.00         เฉพาะเจาะจง นายสุคือ ย่ิงธันยพร 114,480.00         นายสุคือ ย่ิงธันยพร 114,480.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 234/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

346 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 106,080.00        106,080.00         เฉพาะเจาะจง นายมนัส จ านงจามิกร 106,080.00         นายมนัส จ านงจามิกร 106,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 235/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

347 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 128,280.00        128,280.00         เฉพาะเจาะจง นายใจ่ แสงท้าว 128,280.00         นายใจ่ แสงท้าว 128,280.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 236/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

348 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 128,280.00        128,280.00         เฉพาะเจาะจง นายเชา แซ่กู 128,280.00         นายเชา แซ่กู 128,280.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 237/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

349 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 122,280.00        122,280.00         เฉพาะเจาะจง นายสวัสด์ิ  ศรีวรรณ์ 122,280.00         นายสวัสด์ิ  ศรีวรรณ์ 122,280.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 238/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

350 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 112,080.00        112,080.00         เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ เลาว่าง 112,080.00         นายยงยุทธ เลาว่าง 112,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 239/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

351 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 112,080.00        112,080.00         เฉพาะเจาะจง นายเอกรัตน์ แสงท้าว 112,080.00         นายเอกรัตน์ แสงท้าว 112,080.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 240/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

352 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 116,280.00        116,280.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวนาสอ จะนะ 116,280.00         นางสาวนาสอ จะนะ 116,280.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 241/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

353 จ้างเหมาบริการคนงานสนาม 111,480.00        111,480.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวลาวรรณ ถ่ินต้นน้ า 111,480.00         นางสาวลาวรรณ ถ่ินต้นน้ า 111,480.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 242/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

354 จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ 47,260.00          47,260.00           เฉพาะเจาะจง นายศุภโชค พงษ์ตุ้ย 47,260.00           นายศุภโชค พงษ์ตุ้ย 47,260.00            เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 243/2566

ลว. 30 ก.ย. 65



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) สาขาท่ี 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันท่ี   7   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

356 จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 180,220.00        180,220.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน์ ม่วงหมอนทอง 180,220.00         นางสาวสุดารัตน์ ม่วงหมอนทอง 180,220.00          เสนอราคาท่ีเสนอคุณลักษณะ  สัญญาจ้างเหมาบริการ 
ถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี (อร) 244/2566

ลว. 30 ก.ย. 65

357 จ้างเหมาบริการติดต้ังเวที 9,500.00            9,500.00             เฉพาะเจาะจง นายนราทัศน์ ณ ล าพูน 9,500.00             นายนราทัศน์ ณ ล าพูน 9,500.00              ยกเลิกการจัดจ้าง PO6505-00015
อ้างอิงตามหนังสือเลขท่ี ลว. 31 พ.ค. 65
สวพส.(อรอ)/2365

ลว. 4 ส.ค. 65
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