
แบบ สขร.๑

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

๑ จัดจ้างตรวจเช็คเบรคและซ่อมบ ารุง ๓,๑๐๐ ๓,๑๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอู่ธรีะรวมช่าง ร้านอู่ธรีะรวมช่าง มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๑๘
รถยนต์ หมายเลขทะเบยีน กข ๒๘๘๕ มส ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๖

๒ จัดซ้ือวสัดุโครงการพฒันาโครงการหลวง ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย ร้านเขียนสวย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๓๔๑
จัดจ้างจัดท าปา้ยไวนิลโครงการพฒันา ๘๐๐ ๘๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซนื ร้านปึ๊ดดีไซนื ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๑๐ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๖
โครงการหลวง

๓ จัดจ้างเปล่ียนหม้อแบตเตอร่ี ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอู่ธรีะรวมช่าง ร้านอู่ธรีะรวมช่าง มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๓๔๒
หมายเลขทะเบยีน กข ๙๘๒ มส ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๑๐ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๖

๔ จัดซ้ือวสัดุโครงการส่งเสริมและพฒันาการ ๓,๗๓๐ ๓,๗๓๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเลม่อน ปางมะผ้า ร้านเลม่อน ปางมะผ้า มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๓๔๓
จัดสวสัดิการสังคมบนพื้นที่สูง ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๖
จัดจ้างจัดท าปา้ยไวนิลโครงการส่งเสริม ๔๐๐ ๔๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน CC Desing ร้าน CC Desing
และพฒันาการจัดสวสัดิการสังคม
บนพื้นที่สูง

๕ จัดซ้ือวสัดุโครงการส่งเสริมและพฒันาการ ๔,๐๖๐ ๔,๐๖๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ส้ม-องุ่นบกิาร ร้าน ส้ม-องุ่นบกิาร มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๓๔๔
จัดสวสัดิการสังคมบนพื้นที่สูง ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๑๐ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๖
จัดจ้างจัดท าปา้ยไวนิลโครงการส่งเสริม ๘๐๐ ๘๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน good Design ร้าน good Design
และพฒันาการจัดสวสัดิการสังคม
บนพื้นที่สูง

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖



แบบ สขร.๑

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

๖ จัดซ้ือวสัดุโครงการส่งเสริมและพฒันาการ ๓,๗๓๐ ๓,๗๓๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ บี กอ๊ปปี ้เซ็นเตอร์ หจก.เอ แอนด์ บี กอ๊ปปี ้เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๓๔๕
จัดสวสัดิการสังคมบนพื้นที่สูง ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๑๐ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๖
จัดจ้างจัดท าปา้ยไวนิลโครงการส่งเสริม ๔๐๐ ๔๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ บี กอ๊ปปี ้เซ็นเตอร์ หจก.เอ แอนด์ บี กอ๊ปปี ้เซ็นเตอร์

และพฒันาการจัดสวสัดิการสังคม
บนพื้นที่สูง

๗ จัดซ้ือวสัดุโครงการจัดบริการตาม ๗๖๐ ๗๖๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย ร้านเขียนสวย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๓๖๑
โครงการพระธรรมจาริก ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๑๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๖
จัดจ้างจัดท าปา้ยไวนิลโครงการจัดบริการ ๔๐๐ ๔๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์
ตามโครงการพระธรรมจาริก

๘ จัดซ้ือวสัดุโครงการพฒันาพื้นที่สูงแบบ ๑,๕๔๐ ๑,๕๔๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย ร้านเขียนสวย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๓๖๒
โครงการหลวง ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๑๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๖
จัดจ้างจัดท าปา้ยไวนิลโครงการพฒันา ๘๐๐ ๘๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖



แบบ สขร.๑

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

๙ จัดจ้างจัดท าปา้ยไวนิลโครงการสนับสนุน ๕๐๐ ๕๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๓๗๓
กิจกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติกลุ่ม ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๑๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๖
เปา้หมายในพื้นตามโครงการโรงเรียนเพยีงหลวงฯ
จัดซ้ือวสัดุโครงการสนับสนุนกิจกรรม ๓,๖๖๕ ๓,๖๖๕ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านแฮปปี้แม่เหาะ ร้านแฮปปี้แม่เหาะ
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติกลุ่มเปา้หมาย
ในพื้นตามโครงการโรงเรียนเพยีงหลวงฯ
จัดซ้ือวสัดุทอ้งถิ่นโครงการสนับสนุน ๒,๒๑๐ ๒,๒๑๐ วธิเีฉพาะเจาะจง นายบญุเรือง รัตนา นายบญุเรือง รัตนา
กิจกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติกลุ่ม
เปา้หมายในพื้นตามโครงการโรงเรียนเพยีงหลวงฯ

๑๐ จัดซ้ือวสัดุโครงการส่งเสริมและพฒันาการ ๓,๗๓๐ ๓,๗๓๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเลม่อน ปางมะผ้า ร้านเลม่อน ปางมะผ้า มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๔๓๔
จัดสวสัดิการสังคมบนพื้นที่สูง ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๒๑ กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๖
จัดจ้างจัดท าปา้ยไวนิลโครงการส่งเสริม ๔๐๐ ๔๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง CC Desing Printing CC Desing Printing
และพฒันาการจัดสวสัดิการสังคม
บนพื้นที่สูง

๑๑ จัดจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์หมายเลข ๓,๐๓๐ ๓,๐๓๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอู่ธรีะรวมช่าง ร้านอู่ธรีะรวมช่าง มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๔๔๐
ทะเบยีน กข ๑๑๓๘ มส ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๒๑ กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๖

รวมเปน็เงนิจัดซ้ือจัดจ้างทั้งสิ้น  ๓๘,๒๕๕.-บาท  (สามหมื่นแปดพันสองรอ้ยหา้สิบหา้บาทถ้วน)

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖


