
แบบ สขร.๑

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

๑ จัดจ้างเปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ืองรถยนต์ ๓,๙๑๑.๙๒ ๓,๙๑๑.๙๒ วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญยนตรการ จ้ากดั บริษทั เจริญยนตรการ จ้ากดั มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๗๓๗
หมายเลขทะเบียน กข ๔๒๔๑ มส. ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕

๒ จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมบ้ารุงเคร่ืองตัดหญ้า ๓,๗๙๐ ๓,๗๙๐ วธิเีฉพาะเจาะจง บ.เซอร์วสิ บ.เซอร์วสิ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๗๕๕
หมายเลขเคร่ือง GCAMT  ๒๘๓๖๕๔๓ ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕
หมายเลขเคร่ือง GCAMT  ๔๙๙๐๐๕๑

หมายเลขเคร่ือง GCAMT  ๕๓๐๔๖๙๐

๓ จัดจ้างถ่ายเอกสาร ๖๔๘ ๖๔๘ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านโรงพมิพค์รูเกรียงชัย ร้านโรงพมิพค์รูเกรียงชัย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๘๑๗
โครงการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ฯ ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๕

๔ ขอจัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๒,๐๙๐ ๒,๐๙๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไอทเีซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอทเีซ็นเตอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๘๗๓
ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๕

๕ จัดจ้างจัดท้าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ ๓๖๐ ๓๖๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๘๘๓
และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๕
จัดจ้างบุคคลตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมโครงการส่งเสริม ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง นายเอกสิทธิ ์แผ่อ้านาจ นายเอกสิทธิ ์แผ่อ้านาจ
อัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๖ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๓,๓๘๘ ๓,๓๘๘ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ชื่อชูไพรก่อสร้าง หจก.ชื่อชูไพรก่อสร้าง มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๙๒๒
ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  ๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๕

รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น   ๑๕,๑๘๗.๙๒.- บาท   ( หน่ึงหมื่นหา้พันหน่ึงรอ้ยแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์ )



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

65087014327

จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,000.00 บาท

13,000.00 บาท

1580500077944 ร้านครอส เซอวิส 13,000.00บริการด้านประชาสัมพันธ์(80.14.16.02 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1580500077944 ร้านครอส เซอวิส 650814174053 16/2565 08/08/2565 13,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

65087041226

จ้างตรวจเช็คและซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,850.00 บาท

10,850.00 บาท

3571100168711 ร้าน เอสบี โอเอ เซอวิส 10,850.00เครื่องถ่ายเอกสาร(44.10.15.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3571100168711 ร้าน เอสบี โอเอ เซอวิส 650814039702 13/2565 01/08/2565 10,850.00 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

65087077628

จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน กข ๔๖๔๑ มส  จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49,320.00 บาท

49,320.00 บาท

3501600280439 อู่ธีระรวมช่าง 49,320.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501600280439 อู่ธีระรวมช่าง 650814065886 14/2565 01/08/2565 49,320.00 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

65087112289

ซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุไฟฟ้าและวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,331.00 บาท

15,331.00 บาท

0583526000170 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นชูไพรก่อสร้าง 15,331.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0583526000170 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นชูไพรก่อสร้าง 650814092219 15/2565 02/08/2565 15,331.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


