
แบบ สขร.๑

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

๑ จัดจ้างจัดท าป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ๒๕๐ ๒๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปื๊ดดีไซน์ ร้านปื๊ดดีไซน์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๕๗๔
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๕
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๒ จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๖๔๕ ๖๔๕ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๕๗๕
ราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๕
จัดจ้างจัดท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนา ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์

คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา

๓ จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๖๔๕ ๖๔๕ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเลม่อน ปางมะผ้า ร้านเลม่อน ปางมะผ้า มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๕๗๖
ราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๕
จัดจ้างจัดท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนา ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน CC Design Printing ร้าน CC Design Printing
คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๕



แบบ สขร.๑

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

๔ จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญา ๔,๙๕๐ ๔,๙๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านโกชิดอาลัม ร้านโกชิดอาลัม มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๕๙๔
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๕
จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญา ๓๖๕ ๓๖๕ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเชียนสวย ร้านเขียนสวย
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จัดจ้างจัดท าป้ายโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และ ๗๒๐ ๗๒๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์
ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จัดจ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และ ๔๕๐ ๔๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านโรงพมิพค์รูเกรียงชัย ร้านโรงพมิพค์รูเกรียงชัย
ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จัดจ้างตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม โครงการส่งเสริม ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง นายเอกสิทธิ ์แผ่อ านาจ นายเอกสิทธิ ์แผ่อ านาจ
อัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๕ จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๖๔๕ ๖๔๕ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยการค้า ร้านพลอยการค้า มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๖๐๓
ราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๕
จัดจ้างจัดท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนา ๓๖๐ ๓๖๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์
คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา

๖ จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑,๒๙๐ ๑,๒๙๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านน้องววิ ร้านน้องววิ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๖๐๘
ราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๕
จัดจ้างจัดท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนา ๗๐๐ ๗๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอุลลา มีเดีย อาตส์ ร้านอุลลา มีเดีย อาตส์
คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา

รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น  ๑๒,๗๒๐.- บาท   ( หน่ึงหมื่นสองพันเจ็ดรอ้ยยี่สิบบาทถ้วน )

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๕



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

65077342077

เปลี่ยนยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๔๒๔๑ มส. จำนวน ๑ คัน

28,800.00 บาท

28,800.00 บาท

0503536000482 สุรพลพานิชฮอด 28,800.00ยางรถยนต์หรือยางรถบรรทุกขนาดเล็ก(25.17.25.04 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503536000482 สุรพลพานิชฮอด 650714274778 10/2565 18/07/2565 28,800.00 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

65077352544

จ้างเปลี่ยนยางพาหนะหมายเลขทะเบียน กข ๙๘๒ มส. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,200.00 บาท

15,200.00 บาท

0503536000482 สุรพลพานิชฮอด 15,200.00ยางรถยนต์หรือยางรถบรรทุกขนาดเล็ก(25.17.25.04 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503536000482 สุรพลพานิชฮอด 650714279475 11/2565 18/07/2565 15,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


