
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จา้งเหมาบันทึกมิเตอร์พร้อมเก็บค่าน้้าประปา 6,312.00      6,312.00      เฉพาะเจาะจง นางนพวรรณ  บวัหอม นางนพวรรณ  บวัหอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  75/2563
เดือน ธ.ค.  62 (6,312) (6,312) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  2  ม.ค.  63

2 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง  โครงการวันเด็กแหง่ชาติ 2,500.00      2,500.00      เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน ์ ค้าจาลึก นายชัยวัฒน ์ ค้าจาลึก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  77/2563
(2,500) (2,500) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  8  ม.ค.  63

3 จ้างเหมาจัดสถานที ่ โครงการวันเด็กแหง่ชาติ 4,500.00      4,500.00      เฉพาะเจาะจง นายจะทอ  แสงแกว้ นายจะทอ  แสงแกว้ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที่  78/2563

(4,500) (4,500) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง
ลงวนัที่  8  ม.ค.  63

4 จดัซ้ือวสัดุส้านักงาน  ส้านักปลัด 30,440.00     30,440.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพร้าวโอเอเซ็นเตอร์ ร้านพร้าวโอเอเซ็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  23/2563
จ้านวน  33  รายการ (30,440) (30,440) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  8  ม.ค.  63

5 จัดซ้ือวัสดุ โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ 30,300.00     30,300.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพร้าวโอเอเซ็นเตอร์ ร้านพร้าวโอเอเซ็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  24/2563
(30,300) (30,300) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  8  ม.ค.  63

6 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 407,000.00   407,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด พนธกรการโยธา ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด พนธกรการโยธา เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง สัญญาจา้งเลขที่ 3/2563
(โอเวอร์เลย)์  ซอย 3 - 5  หมู่ที่ 3 (407,000) (407,000) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  16  ม.ค.  63
ต. โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

7 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 372,000.00   372,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด พนธกรการโยธา ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด พนธกรการโยธา เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง สัญญาจา้งเลขที่ 4/2563
(โอเวอร์เลย)์  ซอยประปา  หมู่ที่ 2 (372,000) (372,000) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  16  ม.ค.  63
ต. โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

8 จดัซ้ือวสัดุส้านักงาน  11,600.00     11,600.00    เฉพาะเจาะจง ร้านแทป็องิจ์ ร้านแทป็องิจ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  25/2563
 (หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร) (11,600) (11,600) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  23  ม.ค.  63

9 จา้งเหมาธรุการกองช่าง 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจพร สุทธาวาสน์ นางสาวเบญจพร สุทธาวาสน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  79/2563

ประจ้าเดือน  ม.ค. 63 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  31 ม.ค. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มกราคม 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลโหลง่ขอด  อ าเภอพร้าว  จงัหวัดเชยีงใหม่

วันที่  1 - 31 เดอืน มกราคม พ.ศ.  2563



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

10 จา้งเหมาคนงานทั่วไปกองช่าง 7,300.00          7,300.00         เฉพาะเจาะจง นายวชัรินทร์   อินทพันธ์ นายวชัรินทร์   อินทพันธ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 80/2563

ประจ้าเดือน ม.ค. 63 (7,300) (7,300) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  31 ม.ค. 63

11 จา้งเหมาผู้ช่วยช่างส้ารวจ 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎากร จอมค า นายกฤษฎากร จอมค า เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 81/2563
ประจ้าเดือน  ม.ค. 63 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  31 ม.ค. 63

12 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้้าอเนกประสงค์ 58,186.60     58,186.60    เฉพาะเจาะจง อู้พีรภัทรดีเซล อู้พีรภัทรดีเซล เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 82/2563
(58,186.60) (58,186.60) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  31  ม.ค. 63

13 จา้งเหมาช่วยดูแลเด็ก ศูนยพ์ัฒนา 7,500.00          7,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววกิานดา  นาวา นางสาววกิานดา  นาวา เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 83/2563
เด็กเล็ก ฯ ประจ้าเดือน ม.ค. 63 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  31 ม.ค. 63

14 จา้งเหมาช่วยดูแลเด็ก ศูนยพ์ัฒนา 7,500.00          7,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอ้าพร  ปันทอง นางสาวอ้าพร  ปันทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 84/2563
เด็กเล็ก ฯ ประจ้าเดือน ม.ค. 63 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  31 ม.ค. 63

15 จา้งเหมาช่วยดูแลเด็ก โรงเรียนอนุบาล 6,500.00          6,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจริา  นาแก้ว นางสาวเจนจริา  นาแก้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  85/2563
โหล่งขอด  ประจ้าเดือน ม.ค. 63 (6,500) (6,500) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  31 ม.ค. 63

16 จา้งเหมาช่วยดูแลเด็ก โรงเรียนอนุบาล 6,500.00          6,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิกาณ์  คุณชนะ นางสาวกรรณิกาณ์  คุณชนะ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  86/2563
โหล่งขอด  ประจ้าเดือน ม.ค. 63 (6,500) (6,500) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  31 ม.ค. 63

17 จา้งเหมาจดัท้าบัญชี ศพด.โหล่งขอด และ รร. 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพร ศรีออน นางสาวณัฐพร ศรีออน เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  87/2563

อนุบาลโหล่งขอด ประจ้าเดือน ม.ค. 63 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  31 ม.ค. 63

18 จา้งเหมาผู้ช่วยธรุการ  ส้านักปลัด 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรียรั์ตน์  ธงชัย นางสาวสุรียรั์ตน์  ธงชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  88/2563
ประจ้าเดือน ม.ค. 63 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  31 ม.ค. 63

19 จา้งเหมาบริการช่วยงานป้องกันและบรรเทา 8,000.00          8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดช  ใจเพ็ญ นายเดช  ใจเพ็ญ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  89/2563
สาธารณภัย  ประจ้าเดือน  ม.ค. 63 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  31 ม.ค. 63

20 จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านจัดเกบ็รายได้ 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยากร ชุ่มมาลี นางสาวปริยากร ชุ่มมาลี เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  90/2563

ประจ้าเดือน ม.ค. 63 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  31 ม.ค. 63

20 ซ้ือน้้าด่ืม 1,185.00          1,185.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล.เค.วอเตอร์ จ้ากัด บริษัท แอล.เค.วอเตอร์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง
(1,185) (1,185) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง

21 จดัซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง  11,377.20        11,377.20 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง รายงานขอเห็นชอบ
ประจ้าเดือน  ธนัวาคม  2562 (11,377.20) (11,377.20) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง  ลงวนัที่ 1 ต.ค.62

                                                                                                 

หนังสือที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 
119 ลงวนัที ่7 มีนาคม 2561



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง












