
แบบ สขร.๑

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

๑ จัดซ้ือวัสดุโครงการรักษ์น้้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ๒,๔๐๐ ๒,๔๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๗๒
จัดจ้างจัดท้าป้ายไวนิลโครงการรักษ์น้้าเพื่อ ๗๐๐ ๗๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๙ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕
พระแม่ของแผ่นดิน

๒ จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๓๐๔
ชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕
จัดจ้างจัดท้าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนา ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์

คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา

๓ จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ๕๐๐ ๕๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านน้องววิ ร้านน้องววิ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๓๐๖
ชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕
จัดจ้างจัดท้าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนา ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอุลลา มีเดีย อาตส์ ร้านอุลลา มีเดีย อาตส์
คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา

จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง โรงพมิพค์รูเกรียงชัย โรงพมิพค์รูเกรียงชัย
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง

ด้วยศาสตร์พระราชา

๔ จัดซ้ือวัสดุโครงการจัดบริการตามโครงการ ๑,๓๘๐ ๑,๓๘๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย ร้านเขียนสวย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๓๔๕
พระธรรมจาริก ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๕  กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕
จัดจ้างจัดท้าป้ายไวนิลโครงการจัดบริการตาม ๗๒๐ ๗๒๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์
โครงการพระธรรมจาริก

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๕



แบบ สขร.๑

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

๕ จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเลม่อนปางมะผ้า ร้านเลม่อนปางมะผ้า มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๓๔๖
ชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๕  กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕
จัดจ้างจัดท้าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนา ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง CC Design Printing CC Design Printing
คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา

๖ จัดซ้ือวัสดุโครงการรักษ์น้้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ๒๐๐ ๒๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านน้องววิ ร้านน้องววิ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๓๔๗
จัดจ้างจัดท้าป้ายไวนิลโครงการรักษ์น้้าเพื่อ ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอุลลา มีเดีย อาตส์ ร้านอุลลา มีเดีย อาตส์ ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๕  กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕
พระแม่ของแผ่นดิน

จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง โรงพมิพค์รูเกรียงชัย โรงพมิพค์รูเกรียงชัย
รักษ์น้้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

๗ จัดจ้างจัดท้าเอกสารประกอบอบรม ๒,๘๒๐ ๒,๘๒๐ วธิเีฉพาะเจาะจง โรงพมิพค์รูเกรียงชัย โรงพมิพค์รูเกรียงชัย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๓๖๑
โครงการโรงเรียนเพียงหลวง ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๗  กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕
จัดจ้างจัดท้าป้ายไวนิลโครงการโรงเรียนเพียวหลวง ๕๐๐ ๕๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์

๘ จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.กฤตภคัพงศ์ปาย หจก.กฤตภคัพงศ์ปาย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๓๗๗
ชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒๑  กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕
จัดจ้างจัดท้าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนา ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านโรงพมิพป์าย ร้านโรงพมิพป์าย
คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๕



แบบ สขร.๑

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

๙ จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยการค้า ร้านพลอยการค้า มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๓๗๘
ชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒๑  กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕
จัดจ้างจัดท้าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนา ๓๖๐ ๓๖๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์
คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา

๑๐ จัดซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาโครงการหลวง ๑,๑๔๐ ๑,๑๔๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย ร้านเขียนสวย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๓๗๙
จัดจ้างท้าป้ายไวนิลโครงการพัฒนาโครงการหลวง ๗๒๐ ๗๒๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์ ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕

๑๑ จัดจ้างจัดท้าป้ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๑,๖๔๐ ๑,๖๔๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๔๓๙
ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕

รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น ๒๕,๓๓๐.-บาท   (สองหมื่นหา้พันสามรอ้ยสามสิบบาทถ้วน)



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

65027203792

จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน นค ๖๔๐๓ ชม. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,640.00 บาท

6,640.00 บาท

3501600280439 อู่ธีระรวมช่าง 6,640.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501600280439 อู่ธีระรวมช่าง 650214166841 04/2565 07/02/2565 6,640.00 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

65027346483

ซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนเพียงหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,280.00 บาท

11,280.00 บาท

1589900098424 ร้านเขียนสวย 11,280.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1589900098424 ร้านเขียนสวย 650214299477 05/2565 17/02/2565 11,280.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


