ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

๑ จัดจ้างซ่อมบ้ารุงและเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องรถยนต์

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพืน้ ที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท)
และราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

แบบ สขร.๑

เหตุที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

๒,๐๘๐

๒,๐๘๐ วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านอู่ธรี ะรวมช่าง

ร้านอู่ธรี ะรวมช่าง

มีคุณสมบัติ
พม ๐๖๐๓.๕๕/๗๐๓
ถูกต้องครบถ้วน ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

๒ จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์

๓,๗๐๐

๓,๗๐๐ วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย

ร้านเขียนสวย

มีคุณสมบัติ
พม ๐๖๐๓.๕๕/๗๐๘
ถูกต้องครบถ้วน ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

๓ จัดซื้อวัสดุกิจกรรมโครงการพัฒนาโครงการหลวง

๒,๙๕๕
๓๕๐

๒,๙๕๕ วิธเี ฉพาะเจาะจง หจก.ชื่นชูไพรก่อสร้าง
๓๕๐ วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์

หจก.ชื่นชูไพรก่อสร้าง
ร้านปึ๊ดดีไซน์

มีคุณสมบัติ
พม ๐๖๐๓.๕๕/๗๖๘
ถูกต้องครบถ้วน ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

๑,๐๔๐

๑,๐๔๐ วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านอู่ธรี ะรวมช่าง

ร้านอู่ธรี ะรวมช่าง

มีคุณสมบัติ
พม ๐๖๐๓.๕๕/๗๖๙
ถูกต้องครบถ้วน ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

๒,๕๘๐

๒,๕๘๐ วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านอู่ธรี ะรวมช่าง

ร้านอู่ธรี ะรวมช่าง

มีคุณสมบัติ
พม ๐๖๐๓.๕๕/๗๗๒
ถูกต้องครบถ้วน ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

๒,๙๔๐

๒,๙๔๐ วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย

ร้านเขียนสวย

มีคุณสมบัติ
พม ๐๖๐๓.๕๕/๗๙๑
ถูกต้องครบถ้วน ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

๑,๐๕๐

๑,๐๕๐ วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์

ร้านปึ๊ดดีไซน์

หมายเลขทะเบียน ๑๑๓๘ มส

จัดจ้างจัดท้าป้ายไวนิลโครงการพัฒนาโครงการหลวง

๔ จัดจ้างจัดท้าป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

๕ จัดจ้างซ่อมบ้ารุงและเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องรถยนต์
หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๐๕๕ มส

๖ จัดซื้อวัสดุกิจกรรมโครงการจัดบริการตาม
โครงการพระธรรมจาริก
จัดจ้างจัดท้าป้ายไวนิลโครงการจัดบริการ
ตามโครงการพระธรรมจาริก

ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

๗ จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องรถยนต์
หมายเลขทะเบียน นค ๖๔๐๓ ชม

๘ จัดจ้างจัดท้าป้ายไวนิลโครงการรักษ์น้าเพื่อ

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
แบบ สขร.๑
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพืน้ ที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ เหตุที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท)
และราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
๑,๓๕๐
๑,๓๕๐ วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านอู่ธรี ะรวมช่าง
ร้านอู่ธรี ะรวมช่าง
มีคุณสมบัติ
พม ๐๖๐๓.๕๕/๗๙๒
ถูกต้องครบถ้วน ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔
๓๕๐

๓๕๐

วิธเี ฉพาะเจาะจง

หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์

มีคุณสมบัติ
พม ๐๖๐๓.๕๕/๘๕๕
ถูกต้องครบถ้วน ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๒,๑๐๐ วิธเี ฉพาะเจาะจง

หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์

มีคุณสมบัติ
พม ๐๖๐๓.๕๕/๙๐๒
ถูกต้องครบถ้วน ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

พระแม่ของแผ่นดิน

๙ จัดซื้อวัสดุกิจกรรมโครงการรักษ์น้าเพื่อ

๒,๑๐๐

พระแม่ของแผ่นดิน
จัดจ้างจัดท้าป้ายไวนิลโครงการรักษ์น้าเพื่อ

๓๕๐

๓๕๐

วิธเี ฉพาะเจาะจง

หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์

พระแม่ของแผ่นดิน

๑๐ จัดซื้อวัสดุกิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ

๑,๖๐๐

๑,๖๐๐ วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย

ร้านเขียนสวย

โครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะ
จัดจ้างจัดท้าป้ายไวนิลโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ

๗๐๐

๗๐๐

วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์

ร้านปึ๊ดดีไซน์

๖๔๘

๖๔๘

วิธเี ฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย

โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย

มีคุณสมบัติ
พม ๐๖๐๓.๕๕/๙๙๓
ถูกต้องครบถ้วน ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

โครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะ

๑๑ จัดจ้างจัดท้าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม
โครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ

รวมเป็นเงินจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ๒๓,๗๙๓.-บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)

มีคุณสมบัติ
พม ๐๖๐๓.๕๕/๙๙๕
ถูกต้องครบถ้วน ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

2. เลขที่โครงการ

64037102708

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

10,565.00 บาท

5. ราคากลาง

10,565.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

เครื่องใช้สำนักงานอเนกประสงค์(44.10.15.03 )

1589900098424

รายชื่อผู้เสนอราคา
ร้านเขียนสวย

ราคาที่เสนอ
10,565.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
1589900098424 ร้านเขียนสวย

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314086253

18/2564

04/03/2564

จำนวนเงิน
10,565.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

2. เลขที่โครงการ

64037171867

3. ชื่อโครงการ

จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

6,040.00 บาท

5. ราคากลาง

6,040.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

เครื่องพิมพ์(43.21.21.00 )

3571100168711

รายชื่อผู้เสนอราคา
ร้าน เอสบี โอเอ เซอวิส

ราคาที่เสนอ
6,040.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

3571100168711 ร้าน เอสบี โอเอ เซอวิส

640314175654

19/2564

04/03/2564

จำนวนเงิน
6,040.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

2. เลขที่โครงการ

64037173744

3. ชื่อโครงการ

จ้างซ่อมเครื่องแฟกซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

5,830.00 บาท

5. ราคากลาง

5,830.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

เครื่องโทรสารสำหรับสำนักงาน(44.10.17.14 )

3571100168711

รายชื่อผู้เสนอราคา
ร้าน เอสบี โอเอ เซอวิส

ราคาที่เสนอ
5,830.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

3571100168711 ร้าน เอสบี โอเอ เซอวิส

640314177729

20/2564

04/03/2564

จำนวนเงิน
5,830.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

2. เลขที่โครงการ

64037432637

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุ กิจกรรม อบรมและฝึกอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว ตามโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

6,000.00 บาท

5. ราคากลาง

6,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ไม้กวาด(47.13.16.04 )

0583560000110

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์

6,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

1

0583560000110

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้
640314363116
เซ็นเตอร์

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

21/2564

12/03/2564

จำนวนเงิน
6,000.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

