
แบบ สขร.๑

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

๑ จัดจ้างจัดท าปา้ยไวนิลเพื่อร่วมจัด ๗๓๐ ๗๓๐ วธิซ้ืีอหรือจ้าง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๔๕๖
นิทรรศการงานโครงการหลวง ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑ ธนัวาคม  ๒๕๖๕

๒ จัดซ้ือดอกไม้สีเหลืองและพานพุ่ม ๑,๘๓๐ ๑,๘๓๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านวาสนาดี ฟลอรีสต์ ร้านวาสนาดี ฟลอรีสต์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๔๖๐
ดอกไม้สด ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒ ธนัวาคม  ๒๕๖๕

๓ จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว ๑,๒๐๔ ๑,๒๐๔ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย ร้านเขียนสวย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๔๙๙
ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๙ ธนัวาคม ๒๕๖๕

๔ จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ ๔๘๙ ๔๘๙ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไอทเีซ็นเตอร์ กรุ๊ฟ หจก.ไอทเีซ็นเตอร์ กรุ๊ฟ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๕๕๖
ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๕

๕ จัดจ้างจัดท าตรายาง ๑๘๐ ๑๘๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านโรงพมิพค์รูเกรียงชัย ร้านโรงพมิพค์รูเกรียงชัย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๕๕๗
ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๕

๖ จัดซ้ือวสัดุโครงการพฒันาโครงการหลวง ๑,๕๔๐ ๑,๕๔๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย ร้านเขียนสวย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๕๕๘
จัดจ้างจัดท าปา้ยไวนิลโครงการพฒันา ๘๐๐ ๘๐๐ ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์ ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๕
โครงการหลวง

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๖
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ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ เหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจัดจ้าง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

๗ จัดซ้ือวสัดุโครงการรักษน์้ าเพื่อพระแม่ ๒,๐๙๐ ๒,๐๙๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอแอนด์ บี กอ๊ปปี ้เซ็นเตอร์ หจก.เอแอนด์ บี กอ๊ปปี ้เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๕๕๙
ของแผ่นดิน ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๕
จัดจ้างจัดท าปา้ยไวนิลโครงการรักษน์้ า ๘๐๐ ๘๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอแอนด์ บี กอ๊ปปี ้เซ็นเตอร์ หจก.เอแอนด์ บี กอ๊ปปี ้เซ็นเตอร์

เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

๘ จัดซ้ือวสัดุส าหรับจัดพธิสีวดมนต์ ๓,๙๗๐ ๓,๙๗๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย ร้านเขียนสวย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๕๘๘
อธฐิานจิตถวายพระพรชัยมงคล แด่ ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒๒ ธนัวาคม ๒๕๖๕
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้พชัรกิติยาภา
นเรนทริาเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี
สิริพชัรมหาวชัรราชธดิา

๙ จัดซ้ือวสัดุโครงการส่งเสริมและพฒันาการ ๑,๑๔๐ ๑,๑๔๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านน้องววิ ร้านน้องววิ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๖๒๖
จัดสวสัดิการสังคมบนพื้นที่สูง ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๕
จัดจ้างจัดท าปา้ยไวนิลโครงการส่งเสริม ๘๐๐ ๘๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอุลลา มีเดีย อาตส์ ร้านอุลลา มีเดีย อาตส์
และพฒันาการจัดสวสัดิการสังคม
บนพื้นที่สูง

รวมเปน็เงนิจัดซ้ือจัดจ้างทั้งสิ้น    ๑๕,๕๗๓.-บาท  (หน่ึงหมื่นหา้พันหา้รอ้ยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๕



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

65127108621

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,945.00 บาท

9,945.00 บาท

1589900098424 ร้านเขียนสวย 9,945.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1589900098424 ร้านเขียนสวย 651214088494 07/2566 07/12/2565 9,945.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


