
แบบ สขร.๑

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

๑ จัดซ้ือวสัดุโครงการสนับสนุนกิจกรรม ๑,๒๘๐ ๑,๒๘๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย ร้านเขียนสวย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๐๐๖
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติกลุ่มเปา้หมาย ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๓  มกราคม  ๒๕๖๖
ในพื้นที่ตามโครงการโรงเรียนเพยีงหลวงฯ
จัดจ้างจัดท าปา้ยไวนิลโครงการสนับสนุน ๕๐๐ ๕๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์
กิจกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติกลุ่ม
เปา้หมายในพื้นตามโครงการโรงเรียนเพยีงหลวงฯ

๒ จัดจ้างตรวจเช็คเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ๗๔๐ ๗๔๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไอท ีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอท ีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๐๑๕
ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๔  มกราคม  ๒๕๖๖

๓ จัดซ้ือวสัดุโครงการส่งเสริมและพฒันาการ ๕๗๐ ๕๗๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย ร้านเขียนสวย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๐๔๑
จัดสวสัดิการสังคมบนพื้นที่สูง ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๖
จัดจ้างจัดท าปา้ยไวนิลโครงการส่งเสริม ๔๐๐ ๔๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์
และพฒันาการจัดสวสัดิการสังคม
บนพื้นที่สูง

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม ๒๕๖๖

วันที่ ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๖
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๖



แบบ สขร.๑

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

๔ จัดซ้ือวสัดุโครงการส่งเสริมและพฒันาการ ๕๗๐ ๕๗๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนดี บี กอ๊ปปี ้เซ็นเตอร์ หจก.เอ แอนดี บี กอ๊ปปี ้เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๐๔๒
จัดสวสัดิการสังคมบนพื้นที่สูง ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๖
จัดจ้างจัดท าปา้ยไวนิลโครงการส่งเสริม ๔๐๐ ๔๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนดี บี กอ๊ปปี ้เซ็นเตอร์ หจก.เอ แอนดี บี กอ๊ปปี ้เซ็นเตอร์

และพฒันาการจัดสวสัดิการสังคม
บนพื้นที่สูง

๕ จัดซ้ือวสัดุโครงการส่งเสริมและพฒันาการ ๕๗๐ ๕๗๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเลม่อน ร้านเลม่อน มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๐๔๗
จัดสวสัดิการสังคมบนพื้นที่สูง ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๙  มกราคม  ๒๕๖๖
จัดจ้างจัดท าปา้ยไวนิลโครงการส่งเสริม ๔๐๐ ๔๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน CC Desing ร้าน CC Desing
และพฒันาการจัดสวสัดิการสังคม
บนพื้นที่สูง

๖ จัดซ้ือวสัดุโครงการจัดบริการตาม ๗๖๐ ๗๖๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย ร้านเขียนสวย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๐๕๖
โครงการพระธรรมจาริก ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๙  มกราคม  ๒๕๖๖
จัดจ้างจัดท าปา้ยไวนิลโครงการจัดบริการ ๔๐๐ ๔๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์
ตามโครงการพระธรรมจาริก

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม ๒๕๖๖
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๖



แบบ สขร.๑

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

๗ จัดซ้ือวสัดุโครงการพฒันาพื้นที่สูงแบบ ๑,๕๔๐ ๑,๕๔๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย ร้านเขียนสวย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๐๕๗
โครงการการหลวง ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๙  มกราคม  ๒๕๖๖
จัดจ้างจัดท าปา้ยไวนิลโครงการพฒันา ๘๐๐ ๘๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

๘ จัดซ้ือวสัดุโครงการส่งเสริมและพฒันาการ ๕๗๐ ๕๗๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.กฤตภคัพงศ์ปาย หจก.กฤตภคัพงศ์ปาย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๐๘๓
จัดสวสัดิการสังคมบนพื้นที่สูง ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๖
จัดจ้างจัดท าปา้ยไวนิลโครงการส่งเสริม ๔๐๐ ๔๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน good design หจก.กฤตภคัพงศ์ปาย
และพฒันาการจัดสวสัดิการสังคม
บนพื้นที่สูง

๙ จัดจ้างเปล่ียนหม้อแบตเตอร่ีรถยนต์ ๓,๙๘๐ ๓,๙๘๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอู่ธรีะรวมช่าง ร้านอู่ธรีะรวมช่าง มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๐๒
หมายเลขทะเบยีน ๔๐-๐๐๕๕ มส. ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๖

๑๐ จัดจ้างถ่ายเอกสารจัดท าแบบส ารวจ ๙๐๐ ๙๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านแม่สะเรียงการพมิพ์ ร้านแม่สะเรียงการพมิพ์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๐๓
ข้อมูลกลุ่มเปา้หมาย ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๖

๑๑ จัดจ้างจัดท าปา้ยไวนิล โครงการรักษน์้ า ๘๐๐ ๘๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ บี กอ๊ปปี ้เซ็นเตอร์ หจก.เอ แอนด์ บี กอ๊ปปี ้เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๒๔
เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๖

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม ๒๕๖๖
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๖



แบบ สขร.๑

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

๑๒ จัดซ้ือวสัดุโครงการส่งเสริมและพฒันาการ ๓,๗๓๐ ๓,๗๓๐ วธิเีฉพาะเจาะจง นางจันทร์พร มณีโชครัตน์ นางจันทร์พร มณีโชครัตน์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๔๔
จัดสวสัดิการสังคมบนพื้นที่สูง ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๖
จัดซ้ือวสัดุโครงการส่งเสริมและพฒันาการ ๓,๗๓๐ ๓,๗๓๐ วธิเีฉพาะเจาะจง นายธงชัย สุขฤดี นายธงชัย สุขฤดี
จัดสวสัดิการสังคมบนพื้นที่สูง
จัดจ้างจัดท าปา้ยไวนิลโครงการส่งเสริม ๘๐๐ ๘๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอุลลา มีเดีย อาตส์ ร้านอุลลา มีเดีย อาตส์
และพฒันาการจัดสวสัดิการสังคม
บนพื้นที่สูง

๑๓ จัดจ้างจัดท าปา้ยไวนิลโครงการสนับสนุน ๕๐๐ ๕๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๖๒
กิจกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติกลุ่ม ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๖
เปา้หมายในพื้นตามโครงการโรงเรียนเพยีงหลวงฯ

วันที่ ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๖

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม ๒๕๖๖
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๖

รวมเปน็เงนิจัดซ้ือจัดจ้างทั้งสิ้น  ๒๔,๓๔๐.-บาท  (สองหมื่นสี่พันสามรอ้ยสี่สิบบาทถ้วน)



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

66017449837

จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กข ๔๔๒๔ มส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,671.00 บาท

5,671.00 บาท

0505562000208 บริษัท ทริปเปิล ที มอเตอร์ จำกัด 5,671.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505562000208 บริษัท ทริปเปิล ที มอเตอร์ จำกัด 660114368058 11/2566 13/01/2566 5,671.00 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

66017479474

ซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,090.00 บาท

6,090.00 บาท

3580400078732 นางรัชนี กำลังพล 6,090.00ฝ้าย(11.12.18.02 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3580400078732 นางรัชนี กำลังพล 660114464740 13/2566 23/01/2566 6,090.00 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

66017575211

ซื้อวัสดุโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,600.00 บาท

5,600.00 บาท

0583560000110 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 5,600.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0583560000110
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้

เซ็นเตอร์
660114473828 12/2566 18/01/2566 5,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


