
แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ เหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจัดจ้าง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

๑ จัดซ้ือวัสดุผ้าร้ิวสีฟ้าและดอกไม้พลาสติกสีฟ้า ๒,๒๙๐ ๒,๒๙๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย ร้านเขียนสวย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๑๕๖
ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๔

๒ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑,๘๗๗ ๑,๘๗๗ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านไพลินสาส์น ร้านไพลินสาส์น มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๑๕๔
ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๔

๓ จัดจ้างจัดท าสต๊ิกเกอร์ติดโฟมบอร์ด ๖๓๐ ๖๓๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดแม่สะเรียง ร้านปึ๊ดแม่สะเรียง มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๑๕๕
ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๔

๔ จัดจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์หมายเลข ๓,๑๕๘.๑๑ ๓,๑๕๘.๑๑ วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ทริปเปลิ ท ีมอเตอร์ บริษทั ทริปเปลิ ท ีมอเตอร์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๑๕๗
ทะเบียน กข ๔๔๒๔ มส. ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๔

๕ จัดจ้างถ่ายเอกสาร ๓,๑๕๐ ๓,๑๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านโรงพมิพค์รูเกรียงชัย ร้านโรงพมิพค์รูเกรียงชัย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๑๖๖
ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๔

๖ จัดจ้างจัดท าป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้างอาชีพและ ๔๐๐ ๔๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ หจก. เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๑๗๐
รายได้ราษฎรบนพื้นที่สูง ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๔
จัดซ้ือวัสดุโครงการเสริมสร้างอาชีพและ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ หจก. เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์

รายได้ราษฎรบนพื้นที่สูง

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  ๒๕๖๔
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔



แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ เหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจัดจ้าง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

๗ จัดซ้ือวัสดุกิจกรรมโครงการรักษ์น้ าเพื่อพระแม่ ๓,๕๘๕ ๓,๕๘๕ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเลม่อน ปางมะผ้า ร้านเลม่อน ปางมะผ้า มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๑๗๒
ของแผ่นดิน ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔
จัดจ้างจัดท าเอกสารประกอบการอบรมโครงการ ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน CC Design Printing ร้าน CC Design Printing
รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

๘ จัดซ้ือวัสดุกิจกรรมโครงการรักษ์น้ าเพื่อพระแม่ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเลม่อน ปางมะผ้า ร้านเลม่อน ปางมะผ้า มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๑๗๓
ของแผ่นดิน ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔
จัดจ้างจัดท าป้ายไวนิลกิจกรรมโครงการ ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน CC Design Printing ร้าน CC Design Printing
รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

๙ จัดจ้างจัดท าป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้างอาชีพและ ๔๐๐ ๔๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๑๙๕
รายได้ราษฎรบนพื้นที่สูง ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

๑๐ จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน บ.เซอร์วสิ ร้าน บ.เซอร์วสิ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๒๕๖
หมายเลขทะเบียน กคล ๙๑๕ มส. ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน บ.เซอร์วสิ ร้าน บ.เซอร์วสิ
หมายเลขทะเบียน ๑ กค ๖๑๗๕ กทม.

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  ๒๕๖๔
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่  ๓๑  สิงหาคม ๒๕๖๔



แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ เหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจัดจ้าง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

๑๑ จัดซ้ือวัสดุกิจกรรมโครงการเสริมสร้างอาชีพและ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.กฤตภคัพงศ์ปาย หจก.กฤตภคัพงศ์ปาย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๒๘๙
รายได้ราษฎรบนพื้นที่สูง ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
จัดจ้างจัดท าป้ายโครงการเสริมสร้างอาชีพและ ๔๐๐ ๔๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านโรงพมิพป์าย ร้านโรงพมิพป์าย
รายได้ราษฎรบนพื้นที่สูง

๑๒ จัดซ้ือวัสดุกิจกรรมโครงการรักษ์น้ าเพื่อพระแม่ ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง CC Design Printing CC Design Printing มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๓๒๙
ของแผ่นดิน ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
จัดจ้างจัดท าเอกสารประกอบการอบรมโครงการ ๘๐๐ ๘๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง โรงพมิพค์รูเกรียงชัย โรงพมิพค์รูเกรียงชัย
รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

รวมเปน็เงนิจัดซ้ือจัดจ้างทั้งสิ้น  ๓๑,๒๔๐.๑๑.-บาท   (สามหมื่นหน่ึงพันสองรอ้ยสี่สิบบาทสิบเอ็ดสตางค์)

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  ๒๕๖๔
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่  ๓๑  สิงหาคม ๒๕๖๔



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

64087086664

จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กข ๙๘๒ มส. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,500.00 บาท

6,500.00 บาท

3501600280439 อู่ธีระรวมช่าง 6,500.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501600280439 อู่ธีระรวมช่าง 640814071611 37/2564 03/08/2564 6,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

64087112699

จ้างซ่อมพาหนะหมายเลขทะเบียน กข ๑๑๓๘ มส. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,850.00 บาท

6,850.00 บาท

3501600280439 อู่ธีระรวมช่าง 6,850.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501600280439 อู่ธีระรวมช่าง 640814093234 38/2564 06/08/2564 6,850.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

64087294175

ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ราษฎรบนพื้นที่สูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,931.00 บาท

5,931.00 บาท

1580400006433 พลอยการค้า 5,931.00เส้นด้ายไหม(11.15.16.02 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1580400006433 พลอยการค้า 640814240422 39/2564 11/08/2564 5,931.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

64087315219

ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,490.00 บาท

12,490.00 บาท

3571100168711 ร้าน เอสบี โอเอ เซอวิส 12,490.00หมึก(12.17.17.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3571100168711 ร้าน เอสบี โอเอ เซอวิส 640814257656 40/2564 13/08/2564 12,490.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

64087328443

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37,602.00 บาท

37,602.00 บาท

1589900098424 ร้านเขียนสวย 37,602.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1589900098424 ร้านเขียนสวย 640814266699 41/2564 16/08/2564 37,602.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

64087342238

จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๐ มส  จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,400.00 บาท

35,400.00 บาท

3501600280439 อู่ธีระรวมช่าง 35,400.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501600280439 อู่ธีระรวมช่าง 640814280681 42/2564 13/08/2564 35,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

64087359529

จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน  กข ๙๘๒ มส. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,140.00 บาท

19,140.00 บาท

3501600280439 อู่ธีระรวมช่าง 19,140.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501600280439 อู่ธีระรวมช่าง 640814299342 43/2564 16/08/2564 19,140.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

64087372499

จ้างจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ TOSHIBA  จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,850.00 บาท

11,850.00 บาท

3571100168711 ร้าน เอสบี โอเอ เซอวิส 11,850.00เครื่องถ่ายเอกสาร(44.10.15.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3571100168711 ร้าน เอสบี โอเอ เซอวิส 640814303730 44/2564 16/08/2564 11,850.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

64087407673

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,925.00 บาท

12,925.00 บาท

1589900098424 ร้านเขียนสวย 12,925.00หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1589900098424 ร้านเขียนสวย 640814330227 45/2564 17/08/2564 12,925.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

64087637644

ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมบริเวณบ้านพักและสถานที่ภายในศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,002.00 บาท

7,002.00 บาท

0583526000170 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นชูไพรก่อสร้าง 7,002.00ชุดก่อสร้าง(60.14.13.02 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0583526000170 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นชูไพรก่อสร้าง 640814526804 46/2564 30/08/2564 7,002.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

64087673679

จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน นค 6403 ชม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,200.00 บาท

9,200.00 บาท

3501600280439 อู่ธีระรวมช่าง 9,200.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501600280439 อู่ธีระรวมช่าง 640814564856 47/2564 30/08/2564 9,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


