
แบบ สขร.๑

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

๑ จัดจ้างจัดท าป้ายไวนิลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๔๔๗
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒ จัดจ้างจัดท าป้ายไวนิลกิจกรรมโครงการพัฒนา ๕๐๐ ๕๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๔๕๘
เพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shit and Share ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม ๑,๐๗๕ ๑,๐๗๕ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านโรงพมิพค์รูเกรียงชัย ร้านโรงพมิพค์รูเกรียงชัย
กิจกรรมโครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่

Shit and Share

จัดจ้างตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม กิจกรรมโครงการ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง นายชัยเทพ  ปนัแก้ว นายชัยเทพ  ปนัแก้ว
พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่

Shit and Share

๓ จัดซ้ือวัสดุกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนา ๓,๓๘๐ ๓,๓๘๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยการค้า ร้านพลอยการค้า มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๔๘๙
คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
จัดจ้างจัดท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนา ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์
คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  ๒๕๖๔
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๔



แบบ สขร.๑

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

๔ จัดซ้ือวัสดุกิจกรรมโครงการรักษ์น้ าเพื่อ ๘๑๐ ๘๑๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านน้องววิ ร้านน้องววิ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๔๙๒
 พระแม่ของแผ่นดิน ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๘  มิถุนายน ๒๕๖๔
จัดจ้างจัดท าป้ายไวนิลโครงการรักษ์น้ าเพื่อ ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอุลลา มีเดีย อาตส์ ร้านอุลลา มีเดีย อาตส์
พระแม่ของแผ่นดิน

จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม ๑,๕๗๕ ๑,๕๗๕ วธิเีฉพาะเจาะจง โรงพมิพค์รูเกรียงชัย โรงพมิพค์รูเกรียงชัย
โครงการรักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

จัดจ้างยานพาหนะศึกษาดูงาน ๑,๖๐๐ ๑,๖๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง นายทองค า  กาญจนไกรสร นายทองค า กาญจนไกรสร
โครงการรักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

จัดจ้างยานพาหนะศึกษาดูงาน ๑,๖๐๐ ๑,๖๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง นายส่าป ีชลธารเสาวรส นายส่าป ีชลธารเสาวรส
โครงการรักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

จัดจ้างยานพาหนะศึกษาดูงาน ๑,๖๐๐ ๑,๖๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง นายพะโก่ลือ  แก้วนิลประคอง นายพะโก่ลือ  แก้วนิลประคอง

โครงการรักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

จัดจ้างยานพาหนะศึกษาดูงาน ๑,๖๐๐ ๑,๖๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง นายบญุมา  วนาศักด์ิสิทธิ์ นายบญุมา วนาศักด์ิสิทธิ์
โครงการรักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

๕ จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๒,๙๕๐ ๒,๙๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไอทเีซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอทเีซ็นเตอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๕๐๔
ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๘  มิถุนายน ๒๕๖๔

๖ จัดซ้ือวัสดุกิจกรรมโครงการพัฒนาโครงการหลวง ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย ร้านเขียนสวย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๕๖๕
จัดจ้างจัดท าป้ายไวนิลโครงการพัฒนาโครงการหลวง ๕๔๐ ๕๔๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์ ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๖  มิถุนายน ๒๕๖๔

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  ๒๕๖๔
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๔



แบบ สขร.๑

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

๗ จัดจ้างซ่อมบ ารุงและเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ ๒,๕๓๐ ๒,๕๓๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอู่ธรีะรวมช่าง ร้านอู่ธรีะรวมช่าง มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๕๘๒
หมายเลขทะเบียน กข ๙๘๒ มส. ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๗  มิถุนายน ๒๕๖๔

๘ จัดซ้ือสายแลนส าหรับเดินสายอินเตอร์เน็ต ๗๔๐ ๗๔๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไอทเีซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอทเีซ็นเตอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๕๙๙
ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒๑  มิถุนายน ๒๕๖๔

รวมเปน็เงนิจัดซ้ือจัดจ้างทั้งสิ้น   ๒๓,๕๙๐.-บาท (สองหมื่นสามพันหา้รอ้ยเก้าสิบบาทถ้วน)

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  ๒๕๖๔
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๔



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

64067080634

ซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,365.00 บาท

6,365.00 บาท

1589900098424 ร้านเขียนสวย 6,365.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1589900098424 ร้านเขียนสวย 640614068014 23/2564 02/06/2564 6,365.00 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

64067272652

ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,515.00 บาท

15,515.00 บาท

0583526000170 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นชูไพรก่อสร้าง 15,515.00วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า(39.12.17.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0583526000170 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นชูไพรก่อสร้าง 640614226753 24/2564 15/06/2564 15,515.00 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

64067356320

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,322.00 บาท

11,322.00 บาท

1589900098424 ร้านเขียนสวย 11,322.00เครื่องใช้สำนักงานอเนกประสงค์(44.10.15.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1589900098424 ร้านเขียนสวย 640614294183 25/2564 14/06/2564 11,322.00 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

64067369605

จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน กข ๑๐๖๔ มส. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,476.00 บาท

6,476.00 บาท

3501600280439 อู่ธีระรวมช่าง 6,476.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501600280439 อู่ธีระรวมช่าง 640614302811 26/2564 15/06/2564 6,476.00 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

64067395378

จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๐๕๕  มส. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,220.00 บาท

7,220.00 บาท

3501600280439 อู่ธีระรวมช่าง 7,220.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501600280439 อู่ธีระรวมช่าง 640614324217 27/2564 16/06/2564 7,220.00 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

64067409770

จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน กข ๑๑๓๘ มส. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,400.00 บาท

8,400.00 บาท

3501600280439 อู่ธีระรวมช่าง 8,400.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501600280439 อู่ธีระรวมช่าง 640614336348 28/2564 22/06/2564 8,400.00 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

64077083393

ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาโครงการหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,130.00 บาท

6,130.00 บาท

1589900098424 ร้านเขียนสวย 6,130.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1589900098424 ร้านเขียนสวย 640714069013 29/2564 23/06/2564 6,130.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


