
แบบ สขร.๑

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

๑ จัดซ้ือวัสดุโครงการรักษ์น้้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ๓,๖๘๕ ๓,๖๘๕ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน CC Design Printing ร้าน CC Design Printing มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๔๗๑
จัดจ้างจัดท้าป้ายไวนิลโครงการรักษ์น้้าเพื่อ ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเลม่อน ปางมะผ้า ร้านเลม่อน ปางมะผ้า ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พระแม่ของแผ่นดิน

๒ จัดซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ ๖๐๐ ๖๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย ร้านเขียนสวย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๔๗๒
โครงการหลวง ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕
จัดจ้างจัดท้าป้ายไวนิลโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ ๗๒๐ ๗๒๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์
โครงการหลวง

จดัจา้งจดัท้าเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการ ๒,๔๐๐ ๒,๔๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านคลอส เซอวสิ ร้านคลอส เซอวสิ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

๓ จัดจ้างตรวจเช็คซ่อมบ้ารุงแอร์รถยนต์ ๔,๕๑๐ ๔,๕๑๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพฒันพงศ์ ออโต้แอร์ ร้านพฒันพงศ์ ออโต้แอร์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๔๗๓
หมายเลขทะเบียน กข ๑๑๓๘ มส. ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๔ จัดจ้างตรวจเช็คซ่อมบ้ารุงแอร์รถยนต์ ๔,๔๕๐ ๔,๔๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอู่ธรีะรวมช่าง ร้านอู่ธรีะรวมช่าง มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๕๐๙
หมายเลขทะเบียน กข ๑๑๓๘ มส. ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕

๕ จัดจ้างจัดท้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านครอส เซอวสิ ร้านคลอส เซอวสิ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๕๓๘
ชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๕

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 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

๖ จัดซ้ือวัสดุโครงการรักษ์น้้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ๒,๕๐๕ ๒,๕๐๕ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๕๓๙
จัดจ้างจัดท้าป้ายไวนิลโครงการรักษ์น้้าเพื่อ ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕
พระแม่ของแผ่นดิน

๗ จัดซ้ือวัสดุโครงการรักษ์น้้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ๓,๐๕๕ ๓,๐๕๕ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๕๔๐
จัดจ้างจัดท้าป้ายไวนิลโครงการรักษ์น้้าเพื่อ ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕
พระแม่ของแผ่นดิน

๘ จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และ ๕๔๐ ๕๔๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย ร้านเขียนสวย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๖๓๖
ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕
จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และ ๗๓๕ ๗๓๕ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อมรการโยธา หจก.อมรการโยธา
ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จัดจ้างจัดท้าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ ๗๒๐ ๗๒๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์
และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง นายยิน ดาวบนดอย นายยิน ดาวบนดอย
ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๙ จัดซ้ือวัสดุโครงการรักษ์น้้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ๑,๗๗๐ ๑,๗๗๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเลม่อน ปางมะผ้า ร้านเลม่อน ปางมะผ้า มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๖๕๔
จัดจ้างจัดท้าป้ายไวนิลโครงการรักษ์น้้าเพื่อ ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน CC Design Printing ร้าน CC Design Printing ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕
พระแม่ของแผ่นดิน

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๕



แบบ สขร.๑

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

๑๐ จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ ยี่ห้อ Ricoh sp๓๒๕DNw ๑,๕๕๐ ๑,๕๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน เอสบ ีโอเอ เซอร์วสิ ร้าน เอสบ ีโอเอ เซอร์วสิ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๖๗๕
ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๑ จัดซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาโครงการหลวง ๓,๓๔๐ ๓,๓๔๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย ร้านเขียนสวย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๖๗๗
จัดจ้างจัดท้าโครงการพัฒนาโครงการหลวง ๑,๖๐๐ ๑,๖๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านครอส เซอ วสิ ร้านครอส เซอ วสิ ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕
จัดจ้างจัดท้าป้ายไวนิลโครงการหลวง ๓๖๐ ๓๖๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์

๑๒ จัดซ้ือวัสดุโครงการรักษ์น้้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ๓๐๐ ๓๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านน้องววิ ร้านน้องววิ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๗๐๑
จัดจ้างจัดท้าป้ายไวนิลโครงการรักษ์น้้าเพื่อ ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอุลลา มีเดีย อาตส์ ร้านอุลลา มีเดีย อาตส์ ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕
พระแม่ของแผ่นดิน

จัดซ้ือวัสดุโครงการรักษ์น้้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ๘๐๕ ๘๐๕ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เทพนฤมิตรวสัดุ หจก.เทพนฤมิตรวสัดุ
จัดจ้างจัดท้าเอกสารประกอบการอบรมโครงการ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง โรงพมิพค์รูเกรียงชัย โรงพมิพค์รูเกรียงชัย
รักษ์น้้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น  ๔๐,๒๔๕ .-บาท   (สี่หมื่นสองรอ้ยสี่สิบหา้บาทถ้วน)

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๕



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

65037287901

ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,920.00 บาท

9,920.00 บาท

1580400006433 พลอยการค้า 9,920.00ด้ายฝ้าย(11.15.17.02 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1580400006433 พลอยการค้า 650314236996 06/2565 09/03/2565 9,920.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


