
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  UHT  ภาคเรียนที่ 71,553.00    71,553.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์  จ ำกัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์  จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  47/2563

1/2563  (วันที่ 18 พ.ค. 63 - 29 มิ.ย. 63) (71,553) (71,553) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่    8  พ.ค.  63

2 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  12,381.00       12,381.00      เฉพาะเจาะจง ร้านหัวเวียงของถูก ร้านหัวเวียงของถูก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  48/2563

กองการศึกษา (12,381) (12,381) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่    8  พ.ค.  63

3 จ้างเหมาจัดท าแผ่นพับ  โครงการลดปัญหาขยะ 2,700.00         2,700.00        เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์ ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่  141/2563

จ านวน  1,350  แผ่น (2,700) (2,700) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่    8  พ.ค.  63

4 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล  พร้อมกรอบ  10,800.00       10,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์ ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่  142/2563

จ านวน  18  อัน (10,800) (10,800) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่    8  พ.ค.  63

5 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 480.00           480.00          เฉพาะเจาะจง นายสท้าน  สมบูรณ์ นายสท้าน  สมบูรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่  143/2563

(480) (480) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่   12  พ.ค.  63

6 จัดซ้ืออุปกรณ์  DLTV  รร.  อนุบาลโหล่งขอด 26,450.00       26,450.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท  นอร์ทเทิร์น ไอ ที ซิสเต็ม บริษัท  นอร์ทเทิร์น ไอ ที ซิสเต็ม เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  49/2563

(26,450) (26,450) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่   13  พ.ค.  63

7 จ้างเหมาบันทึกพร้อมเก็บค่าน้ าประปา 6,312.00         6,312.00        เฉพาะเจาะจง นางศศิวิมล  ยอเงิน นางศศิวิมล  ยอเงิน เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่  144/2563

เดือน  เมษายน  2563 (6,312) (6,312) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่   15  พ.ค.  63

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ห้วยข้าวหลาม 387,000.00     387,000.00 เฉพาะเจาะจง ลาภาคอนสตรัคชั่น ลาภาคอนสตรัคชั่น เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่  9/2563

หมู่ที่ 7  บ้านแม่สายป่าเมี่ยง  ต าบลโหล่งขอด (387,000) (387,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่   18  พ.ค.  63

อ าเภอพร้าว   จังหวัดเชียงใหม่

9 วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก   ฝายน้ าล้น  ห้วย 211,000.00     211,000.00 เฉพาะเจาะจง ลาภาคอนสตรัคชั่น ลาภาคอนสตรัคชั่น เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่  10/2563

แม่สาย  จุดที่ 2 ท่าต้นผ้ึง บ้านแม่สายป่าเมี่ยง (211,000) (211,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่   15  พ.ค.  63

หมู่ที่  7  ต าบลโหล่งขอด   อ าเภอพร้าว

จังหวัดเชียงใหม่

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลโหล่งขอด  อ าเภอพรา้ว  จังหวัดเชียงใหม่

วันที่  1 - 31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

10 ขุดเจาะบ่อบาดาล  บ้านป่าห้า  หมู่ที่  5 194,000.00     194,000.00 เฉพาะเจาะจง อุปนันท์กิจ ก่อสร้าง อุปนันท์กิจ ก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่  11/2563

ต าบลโหล่งขอด  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ (194,000) (194,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่   18  พ.ค.  63

11 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายทุ่งบนดอย  ทางไป 11,400.00       11,400.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรัน  ทะลาบุญ นายนิรัน  ทะลาบุญ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่  145/2563

บ้านแม่สายป่าเมี่ยง  หมู่ที่   6   บ้านหลวง (11,400) (11,400) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่   21  พ.ค.  63

ต าบลโหล่งขอด  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่

12 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา  หมู่ที่ 1 31,800.00       31,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์การช่าง ร้านจ านงค์การช่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่  146/2563

(สนามกีฬา)  ต าบลโหล่งขอด  อ าเภอพร้าว (31,800) (31,800) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่   22  พ.ค.  63

จังหวัดเชียงใหม่

13 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 4,750.00         4,750.00        เฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์การช่าง ร้านจ านงค์การช่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่  147/2563

(4,750) (4,750) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่   22  พ.ค.  63

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยอุ้ยปา 132,000.00     132,000.00    เฉพาะเจาะจง นายนิรัน  ทะลาบุญ นายนิรัน  ทะลาบุญ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่  12/2563

บ้านหลวง   หมู่ที่  6   ต าบลโหล่งขอด  (132,000) (132,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่   22  พ.ค.  63

อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย  6  263,000.00     263,000.00    เฉพาะเจาะจง ลาภาคอนสตรัคชั่น ลาภาคอนสตรัคชั่น เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่  13/2563

บ้านฮ่างต่ า  หมู่ที่  8   ต าบลโหล่งขอด (263,000) (263,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่   25  พ.ค.  63

อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่

16 วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายน้ าล้น 96,000.00       96,000.00      เฉพาะเจาะจง นายนิรัน  ทะลาบุญ นายนิรัน  ทะลาบุญ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่  14/2563

ห้วยแม่สาย    จุดที่  1     ท่าสวนก าปอง (96,000) (96,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่   25  พ.ค.  63

บ้านแม่สายป่าเมี่ยง  หมู่ที่   7  ต าบลโหล่งขอด

อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่

17 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า 53,500.00       53,500.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  พร้าวสินไพศาล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  พร้าวสินไพศาล เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  51/2563

(53,500) (53,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่   26  พ.ค.  63

18 ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านแม่สาย 331,000.00     331,000.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บุญพลชัย  ก่อสร้าง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  บุญพลชัย  ก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่  15/2563

นาเลา  หมู่ที่ 9  ต าบลโหล่งขอด  อ าเภอพร้าว (331,000) (331,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่   28  พ.ค.  63

จังหวัดเชียงใหม่

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบ้านพ่อ 124,500.00     124,500.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บุญพลชัย  ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บุญพลชัย  ก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่  16/2563

จ าลอง  ซอย 3  หมู่ที่  6   บ้านหลว    ต าบล (124,500) (124,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่   28  พ.ค.  63

โหล่งขอด  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบ้าน 102,000.00     102,000.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บุญพลชัย  ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บุญพลชัย  ก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่  17/2563

นายประยูร  ตาค า  บ้านหลวง   หมู่ที่  6 (102,000) (102,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่   28  พ.ค.  63

ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่

21 จัดซ้ือวัสดุจัดงานรัฐพิธี 750.00           750.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพร้าว โอ เอ  เซ็นเตอร์ ร้านพร้าว โอ เอ  เซ็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  52/2563

(750) (750) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่   29  พ.ค.  63

22 จ้างเหมาธุรการกองช่าง 8,000.00         8,000.00        เฉพาะเจาะจง นำงสำวเบญจพร สุทธำวำสน์ นำงสำวเบญจพร สุทธำวำสน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่  148/2563

ประจ าเดือน  ส.ค. 63 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่   29  พ.ค.  63

23 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างส ารวจ 8,000.00         8,000.00        เฉพาะเจาะจง นำยกฤษฎำกร จอมค ำ นำยกฤษฎำกร จอมค ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 149/2563

ประจ าเดือน  ส.ค. 63 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่   29  พ.ค.  63

24 จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองช่าง 7,300.00         7,300.00        เฉพาะเจาะจง นำยวัชรินทร์   อินทพันธ์ นำยวัชรินทร์   อินทพันธ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 150/2563

ประจ าเดือน ส.ค. 63 (7,300) (7,300) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่   29  พ.ค.  63

25 จ้างเหมาผู้ช่วยธุรการ  ส านักปลัด 8,000.00         8,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีย์รัตน์  ธงชัย นางสาวสุรีย์รัตน์  ธงชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่  151/2563
ประจ าเดือน ส.ค. 63 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่   29  พ.ค.  63

26 จ้างเหมาบริการช่วยงานป้องกันและบรรเทา 8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดช  ใจเพ็ญ นายเดช  ใจเพ็ญ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 152/2563

สาธารณภัย  ประจ าเดือน  ส.ค. 63 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่   29  พ.ค.  63

27 จ้างเหมาส ารวจจ านวนสัตว์ หมา - แมว 4,800.00         4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสุพรรณ์  แก้วตา นางสุพรรณ์  แก้วตา เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่  153/2563
(4,800) (4,800) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่   29  พ.ค.  63

28 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 58,368.50       58,368.50 เฉพาะเจาะจง พีรพัฒน์ดีเซล พีรพัฒน์ดีเซล เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 154/2563

กษ  2348  ชม. (58,368.50) (58,368.50) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่   29  พ.ค.  63

29 จ้างเหมาจัดท าบัญชี ศพด.โหล่งขอด และ รร. 7,000.00         7,000.00        เฉพาะเจาะจง นำงสำวณัฐพร ศรีออน นำงสำวณัฐพร ศรีออน เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่  155/2563

อนุบาลโหล่งขอด ประจ าเดือน  ส.ค. 63 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่   29  พ.ค.  63

30 จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านจัดเก็บรายได้ 8,000.00         8,000.00        เฉพาะเจาะจง นำงสำวปริยำกร ชุ่มมำลี นำงสำวปริยำกร ชุ่มมำลี เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่  156/2563

ประจ าเดือน ส.ค. 63 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่   29  พ.ค.  63


