
แบบ สขร.๑

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

๑ จัดซ้ือวัสดุกิจกรรมโครงการพัฒนาโครงการหลวง ๑,๔๔๐ ๑,๔๔๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย ร้านเขียนสวย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๐๕๓
จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการพัฒนาโครงการหลวง ๗๐๐ ๗๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์ ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

๒ จัดซ้ือวัสดุกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนา ๒๖๐ ๒๖๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๐๖๘
คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔
จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนา ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยการค้า ร้านพลอยการค้า
คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา

๓ จัดซ้ือวัสดุกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนา ๙๙๐ ๙๙๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.กฤตภคัพงศ์ปาย หจก.กฤตภคัพงศ์ปาย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๐๖๙
คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔
จัดซ้ือวัสดุกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนา ๔๘๐ ๔๘๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ส้ม องุ่นบริการ ร้าน ส้ม องุ่นบริการ
คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา

จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนา ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านโรงพมิพป์าย ร้านโรงพมิพป์าย
คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา

๔ จัดซ้ือวัสดุกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนา ๕๒๐ ๕๒๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านน้องววิ แม่ลาน้อย ร้านน้องววิ แม่ลาน้อย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๐๕
คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔
จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนา ๗๐๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอุลลา มีเดีย อาตส์ ร้านอุลลา มีเดีย อาตส์
คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  ๒๕๖๔
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๔



แบบ สขร.๑

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

๕ จัดซ้ือวัสดุกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนา ๒๖๐ ๒๖๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๐๘
คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔
จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนา ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์

คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา

๖ จัดซ้ือหมึกริบบอนเคร่ืองโทรสาร ๑,๓๐๐ ๑,๓๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน เอสบ ีโอเอ เซอร์วสิ ร้าน เอสบ ีโอเอ เซอร์วสิ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๑๐
ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

๗ จัดซ้ือวัสดุกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนา ๒๖๐ ๒๖๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเลม่อน ปางมะผ้า ร้านเลม่อน ปางมะผ้า มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๑๑
คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔
จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนา ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน CC Design Printing ร้าน CC Design Printing
คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา

๘ จัดซ้ือวัสดุกิจกรรมโครงการพัฒนาโครงการหลวง ๗๑๐ ๗๑๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย ร้านเขียนสวย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๓๕
จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการพัฒนาโครงการหลวง ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์ ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๕  มกราคม ๒๕๖๔

๙ จัดจ้างค่าตกแต่งสถานที่อบรม กิจกรรม ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง นายพษิณุ  ใฝ่มิตรจิต นายพษิณุ  ใฝ่มิตรจิต มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๔๗
โครงการโรงเรียนเพียงหลวง ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๕  มกราคม ๒๕๖๔
จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ๕๐๐ ๕๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  ๒๕๖๔
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔



แบบ สขร.๑

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

๑๐ จัดซ้ือวัสดุกิจกรรมโครงการรักษ์น้ าเพื่อ ๒,๒๙๐ ๒,๒๙๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๔๘
 พระแม่ของแผ่นดิน ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๕  มกราคม ๒๕๖๔
จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการรักษ์น้ าเพื่อ ๗๐๐ ๗๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์

 พระแม่ของแผ่นดิน

๑๑ จัดซ้ือน้ าด่ืมของหน่วยงาน ๑,๕๗๕ ๑,๕๗๕ วธิเีฉพาะเจาะจง โรงเรียนสังวาลย์วทิยา โรงเรียนสังวาลย์วทิยา มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๖๑
ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

๑๒ จัดซ้ือวัสดุกิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ ๑,๐๗๐ ๑,๐๗๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย ร้านเขียนสวย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๖๕
 โครงการหลวง ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔
จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์
 โครงการหลวง

๑๓ จัดจ้างท าสต๊ิกเกอร์ไดคัท ๔๐๐ ๔๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอัฐ ร้านอัฐ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๗๘

ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

รวมเปน็เงนิจัดซ้ือจัดจ้างทั้งสิ้น ๑๖,๙๐๕.-บาท (หน่ึงหมื่นหกพันเก้ารอ้ยหา้บาทถ้วน)

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  ๒๕๖๔
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

64017056205

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,450.00 บาท

11,450.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1589900098424 ร้านเขียนสวย 11,450.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1589900098424 ร้านเขียนสวย 640114044199 05/2564 04/01/2564 11,450.00 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

64017181948

จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๐๕๕ มส. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,800.00 บาท

20,800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0503536000482 สุรพลพานิชฮอด 20,800.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503536000482 สุรพลพานิชฮอด 640114145884 06/2564 08/01/2564 20,800.00 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

64017314905

ซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนเพียงหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,280.00 บาท

6,280.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1589900098424 ร้านเขียนสวย 6,280.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1589900098424 ร้านเขียนสวย 640114252772 07/2564 15/01/2564 6,280.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


