
แบบ สขร.๑

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

๑ จัดจ้างจัดท าตรายางของหน่วยงาน ๙๘๐ ๙๘๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านโรงพมิพค์รูเกรียงชัย ร้านโรงพมิพค์รูเกรียงชัย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๓๐๐๐
ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๙ ธนัวาคม ๒๕๖๓

๒ จัดจ้างท าปา้ยสต๊ิกเกอร์ติดโฟมบอร์ด ๑๕๐ ๑๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดแม่สะเรียง ร้านปึ๊ดแม่สะเรียง มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๓๐๑๔
ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๖๓

๓ จัดจ้างจัดท าพานพุ่มดอกไม้สด ๘๐๐ ๘๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ  ตันวงศ์ษา นายสุรศักด์ิ  ตันวงศ์ษา มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๓๐๑๘
ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๖๓

๔ จัดจ้างตรวจเช็คซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ๒,๐๓๐ ๒,๐๓๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอู่ธรีะรวมช่าง ร้านอู่ธรีะรวมช่าง มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๓๐๓๒
หมายเลขทะเบยีน ๔๐-๐๐๕๕ มส. ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๖๓

๕ จัดจ้างตรวจเช็คซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ๓,๑๕๐ ๓,๑๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอู่ธรีะรวมช่าง ร้านอู่ธรีะรวมช่าง มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๓๐๕๒
หมายเลขทะเบยีน กข ๒๘๘๕ มส. ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๖๓

๖ จัดจ้างจัดท าปา้ยการจัดงานวนัดินโลก ๓๔๐ ๓๔๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๓๐๘๖
ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๖๓

๗ จัดซ้ือวัสดุกจิกรรมโครงการพฒันาพื้นที่สูงแบบ ๑,๔๒๐ ๑,๔๒๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย ร้านเขียนสวย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๓๑๑๒

โครงการหลวงเพื่อแกไ้ชปญัหาพื้นที่เฉพาะ ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒๒ ธนัวาคม ๒๕๖๓

จัดจ้างจัดท าปา้ยไวนลิโครงการพฒันาพื้นที่สูง ๗๐๐ ๗๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึด๊ดีไซน์  ร้านปึด๊ดีไซน์  
แบบโครงการหลวงเพื่อแกไ้ขปญัหาพื้นที่เฉพาะ

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๔



แบบ สขร.๑

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

๘ จัดซ้ือวัสดุกจิกรรมโครงการพฒันาพื้นที่สูงแบบ ๑,๐๗๐ ๑,๐๗๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย ร้านเขียนสวย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๓๑๓๒
โครงการหลวงเพื่อแกไ้ชปญัหาพื้นที่เฉพาะ ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๖๓
จัดจ้างจัดท าปา้ยไวนลิโครงการพฒันาพื้นที่สูง ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์  ร้านปึ๊ดดีไซน์  
แบบโครงการหลวงเพื่อแกไ้ขปญัหาพื้นที่เฉพาะ

๙ จัดซ้ือวัสดุกิจกรรมโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และ ๘๙๕ ๘๙๕ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย ร้านเขียนสวย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๓๑๓๓
ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๖๓
จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และ ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์  ร้านปึ๊ดดีไซน์  
ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑๐ จัดซ้ือวสัดุกิจกรรมโครงการรักษน์้ าเพื่อ ๑,๕๐๕ ๑,๕๐๕ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านน้องววิแม่ลาน้อย ร้านน้องววิแม่ลาน้อย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๓๑๓๔
พระแม่ของแผ่นดิน ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๖๓
จัดจ้างท าปา้ยไวนิลโครงการรักษน์้ าเพื่อ ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอุลลา มีเดีย อาตส์ ร้านอุลลา มีเดีย อาตส์
พระแม่ของแผ่นดิน

๑๑ จัดซ้ือวสัดุกิจกรรมโครงการรักษน์้ าเพื่อ ๙๖๕ ๙๖๕ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเลม่อน ปางมะผ้า ร้านเลม่อน ปางมะผ้า มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๓๑๓๕
พระแม่ของแผ่นดิน ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๖๓
จัดจ้างท าปา้ยไวนิลโครงการรักษน์้ าเพื่อ ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน CC Design Printing ร้าน CC Design Printing
พระแม่ของแผ่นดิน

๑๒ จัดซ้ือวัสดุกิจกรรมโครงการเสริมสร้างอาชีพ ๑๙๕ ๑๙๕ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยการค้า ร้านพลอยการค้า มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๓๑๒๑
และรายได้ราษฎรบนพื้นที่สูง ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๖๓
จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้างอาชีพ ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์
และรายได้ราษฎรบนพื้นที่สูง

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๔



แบบ สขร.๑

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

๑๓ จัดซ้ือวัสดุกิจกรรมโครงการเสริมสร้างอาชีพ ๑๙๕ ๑๙๕ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.กฤตภคัพงศ์ปาย หจก.กฤตภคัพงศ์ปาย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๓๑๒๒
และรายได้ราษฎรบนพื้นที่สูง ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๖๓
จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้างอาชีพ ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านโรงพมิพป์าย ร้านโรงพมิพป์าย
และรายได้ราษฎรบนพื้นที่สูง

๑๔ จัดซ้ือวัสดุกิจกรรมโครงการเสริมสร้างอาชีพ ๑๙๕ ๑๙๕ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านน้องววิแม่ลาน้อย ร้านน้องววิแม่ลาน้อย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๓๑๒๓
และรายได้ราษฎรบนพื้นที่สูง ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๖๓
จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้างอาชีพ ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง อุลลา มีเดีย อาตส์ อุลลา มีเดีย อาตส์
และรายได้ราษฎรบนพื้นที่สูง

๑๕ จัดซ้ือวัสดุกิจกรรมโครงการเสริมสร้างอาชีพ ๑๙๕ ๑๙๕ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๓๑๒๔
และรายได้ราษฎรบนพื้นที่สูง ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๖๓
จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้างอาชีพ ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์

และรายได้ราษฎรบนพื้นที่สูง

รวมเปน็เงนิจัดซ้ือจัดจ้างทั้งสิ้น ๑๗,๕๘๕.-บาท (หน่ึงหมื่นเจ็ดพันหา้รอ้ยแปดสิบหา้บาทถ้วน)

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

63127241245

ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,219.00 บาท

13,219.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0583526000170 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นชูไพรก่อสร้าง 13,219.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0583526000170 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นชูไพรก่อสร้าง 631214183396 03/2564 15/12/2563 13,219.00 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

63117291146

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,057,400.00 บาท

1,057,400.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0505548004749 บริษัทโตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่จำกัด 977,000.00ยานพาหนะหรือรถยนต์(25.10.15.03 )

0673558000689 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรศิลป์ เอ็มจี ออโต้ 924,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673558000689 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรศิลป์ เอ็มจี ออ

โต้

631201007903 05/2564 21/12/2563 924,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

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

63127268225

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์วัฒนธรรมชาวเขา ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

499,000.00 บาท

499,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3580400103206 ธนภัทรพาณิชย์ 499,000.00งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3580400103206 ธนภัทรพาณิชย์ 631214271640 04/2564 21/12/2563 499,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


