
แบบ สขร.๑

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

๑ จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ๖๕๕ ๖๕๕ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๐๖๖

ชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๓  มกราคม ๒๕๖๕

จัดจ้างจัดท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนา ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์

คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา

๒ จัดจ้างตรวจเช็คเบรคและซ่อมบ ารุงรถยนต์ ๔,๓๔๐ ๔,๓๔๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอู่ธรีะรวมช่าง ร้านอู่ธรีะรวมช่าง มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๐๙๓
หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๘๕ มส. ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๗  มกราคม ๒๕๖๕
จ านวน ๑ คัน

๓ จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ๘๙๕ ๘๙๕ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย ร้านเขียนสวย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๐๙๔
ชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๗  มกราคม ๒๕๖๕
จัดจ้างจัดท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนา ๓๖๐ ๓๖๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์แม่สะเรียง ร้านปึ๊ดดีไซน์แม่สะเรียง
คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา

๔ จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ๖๔๕ ๖๔๕ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยการค้า ร้านพลอยการค้า มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๐๙๖
ชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๗  มกราคม ๒๕๖๕
จัดจ้างจัดท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนา ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์แม่สะเรียง ร้านปึ๊ดดีไซน์แม่สะเรียง
คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา

๕ จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ๖๔๕ ๖๔๕ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเลม่อนปางมะผ้า ร้านเลม่อนปางมะผ้า มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๐๙๗
ชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๗  มกราคม ๒๕๖๕
จัดจ้างจัดท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนา ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง CC Design Printing CC Design Printing
คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา

๖ จัดจ้างตรวจเช็คเบรคและซ่อมบ ารุงรถยนต์ ๑,๕๑๐ ๑,๕๑๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอู่ธรีะรวมช่าง ร้านอู่ธรีะรวมช่าง มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๐๑
หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๐๕๕ มส. ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๘  มกราคม ๒๕๖๕
จ านวน ๑ คัน

วันที่ ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๕

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 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

๗ จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ๑,๒๙๐ ๑,๒๙๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านน้องววิ ร้านน้องววิ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๑๖
ชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๙  มกราคม ๒๕๖๕
จัดจ้างจัดท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนา ๗๐๐ ๗๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอุลลามีเดียอาตส์ ร้านอุลลามีเดียอาตส์
คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา

๘ จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ๖๔๕ ๖๔๕ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.กฤตภคัพงศ์ปาย หจก.กฤตภคัพงศ์ปาย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๓๙
ชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒๐  มกราคม ๒๕๖๕
จัดจ้างจัดท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนา ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านโรงพมิพป์าย ร้านโรงพมิพป์าย
คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา

๙ จัดซ้ือวัสดุโครงการรักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ๖๔๕ ๖๔๕ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเลม่อน ร้านเลม่อน มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๔๐
จัดจ้างจัดท าป้ายไวนิลโครงการรักษ์น้ าเพื่อ ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน CC Design Printing ร้าน CC Design Printing ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒๐  มกราคม ๒๕๖๕
พระแม่ของแผ่นดิน

๑๐ จัดซ้ือวัสดุโครงการรักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ๑,๒๙๐ ๑,๒๙๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๔๑
จัดจ้างจัดท าป้ายไวนิลโครงการรักษ์น้ าเพื่อ ๗๐๐ ๗๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒๐  มกราคม ๒๕๖๕
พระแม่ของแผ่นดิน

๑๑ จัดซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ ๑,๑๔๐ ๑,๑๔๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย ร้านเขียนสวย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๗๔
โครงการหลวง ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ ๗๒๐ ๗๒๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์
โครงการหลวง

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๕



แบบ สขร.๑

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

๑๒ จัดซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ ๑,๑๔๐ ๑,๑๔๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย ร้านเขียนสวย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๗๕
โครงการหลวง ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ ๗๒๐ ๗๒๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์
โครงการหลวง

รวมเปน็เงนิจัดซ้ือจัดจ้างทั้งสิ้น   ๑๙,๗๙๐.-บาท (หน่ึงหมื่นเก้าพันเจ็ดรอ้ยเก้าสิบบาทถ้วน)

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๕


