
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จ้างเหมาล้างอัดฉีดและซักเบาะรถยนต์ส่วนกลาง 3,000.00      3,000.00      เฉพาะเจาะจง นางกชรัตน ์ แซ่ล้ี นางกชรัตน ์ แซ่ล้ี เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  107/2563

(3,000) (3,000) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  6  มี.ค. 63

2 จา้งเหมาติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ส่วนกลาง 4,800.00          4,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านพฒันายนต์ ร้านพฒันายนต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  108/2563

(4,800) (4,800) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  9  มี.ค. 63

3 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองพิมพ)์ 7,800.00          7,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั  นอร์เทริน ์ไอท ีซิสเต็ม บริษทั  นอร์เทริน ์ไอท ีซิสเต็ม เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  27/2563

กองช่าง (7,800) (7,800) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  9  มี.ค. 63

4 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง  จ านวน  22  รายการ 44,130.00        44,130.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั พร้าวสินไพศาล ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พร้าวสินไพศาล เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  28/2563

กิจการประปา (44,130) (44,130) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  9  มี.ค. 63

5 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 1,380.00          1,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพฒันายนต์ ร้านพฒันายนต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  29/2563

จ านวน  2  รายการ (1,380) (1,380) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  9  มี.ค. 63

6 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,100.00          4,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์การช่าง ร้านจ านงค์การช่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  30/2563

จ านวน  2  รายการ (4,100) (4,100) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  9  มี.ค. 63

7 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 4,750.00          4,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์การช่าง ร้านจ านงค์การช่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  109/2563

(4,750) (4,750) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  11  มี.ค. 63

8 จา้งเหมาเก็บค่าน้ าประปา  เดือน  ก.พ. 63 6,312.00          6,312.00 เฉพาะเจาะจง นางนพวรรณ  บวัหอม นางนพวรรณ  บวัหอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  110/2563

(6,312) (6,312) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  11  มี.ค. 63

9 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับจดัท าหน้ากากอนามัย 18,180.00        18,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกชรัตนพ์าณิชย์ ร้านกชรัตนพ์าณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  31/2563

(18,180) (18,180) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  11  มี.ค. 63

10 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,525.00          2,525.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฉวีวรรณพาณิช ร้านฉวีวรรณพาณิช เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  32/2563

(2,525) (2,525) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  13  มี.ค. 63

11 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน (ใบเสร็จค่าน้ าประปา) 9,000.00      9,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวจุรี  หนเูอยีด นางสาวจุรี  หนเูอยีด เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  33/2563

(9,000) (9,000) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  18  มี.ค. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลโหลง่ขอด  อ าเภอพร้าว  จงัหวัดเชยีงใหม่

วันที่  1 - 31 เดอืน มนีาคม พ.ศ.  2563



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

12 จา้เงหมารถแบล๊คโฮลขุดบ่อพักน้ า (ภัยแล้ง) 159,600.00      159,600.00      เฉพาะเจาะจง นายนรัิน  ทะลาบญุ นายนรัิน  ทะลาบญุ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  111/2563

(159,600) (159,600) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  20  มี.ค. 63

13 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 12,315.70        12,315.70        เฉพาะเจาะจง อู้พรีพฒันดี์เซล อู้พรีพฒันดี์เซล เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  112/2563

(12,315.70) (12,315.70) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  26  มี.ค. 63

14 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี)้ 22,600.00     22,600.00    เฉพาะเจาะจง ร้านอนิสมเฟอร์นเิจอร์ ร้านอนิสมเฟอร์นเิจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/2563

กองคลัง (22,600) (22,600) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  27  มี.ค. 63

15 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี)้ 24,400.00     24,400.00    เฉพาะเจาะจง ร้านอนิสมเฟอร์นเิจอร์ ร้านอนิสมเฟอร์นเิจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 35/2563

ส านักปลัด (24,400) (24,400) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  27  มี.ค. 63

16 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี)้ 6,800.00      6,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอนิสมเฟอร์นเิจอร์ ร้านอนิสมเฟอร์นเิจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 36/2563

กองช่าง (6,800) (6,800) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  27  มี.ค. 63

17 จา้งเหมาจดัท าบัญชี ศพด.โหล่งขอด และ รร. 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพร ศรีออน นางสาวณัฐพร ศรีออน เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  100/2563

อนุบาลโหล่งขอด ประจ าเดือน ม.ีค. 63 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  31  มี.ค. 63

18 จา้งเหมาธรุการกองช่าง 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจพร สุทธาวาสน์ นางสาวเบญจพร สุทธาวาสน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  119/2563

ประจ าเดือน  เม.ย. 63 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  31  มี.ค. 63

19 จา้งเหมาผู้ช่วยช่างส ารวจ 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎากร จอมค า นายกฤษฎากร จอมค า เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 120/2563

ประจ าเดือน  เม.ย. 63 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  31  มี.ค. 63

18 จา้งเหมาคนงานทั่วไปกองช่าง 7,300.00          7,300.00         เฉพาะเจาะจง นายวชัรินทร์   อินทพันธ์ นายวชัรินทร์   อินทพันธ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 121/2563

ประจ าเดือน เม.ย. 63 (7,300) (7,300) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  31  มี.ค. 63

19 จา้งเหมาจดัท าตรายาง  4,800.00          4,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศิวะญดาการป้าย ร้านศิวะญดาการป้าย เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 122/2563
(4,800) (4,800) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  31 มี.ค. 63

20 จา้งเหมาผู้ช่วยธรุการ  ส านักปลัด 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรียรั์ตน์  ธงชัย นางสาวสุรียรั์ตน์  ธงชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  123/2563
ประจ าเดือน เม.ย. 63 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  31  มี.ค. 63

21 จา้งเหมาบริการช่วยงานป้องกันและบรรเทา 8,000.00          8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดช  ใจเพ็ญ นายเดช  ใจเพ็ญ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  124/2563
สาธารณภัย  ประจ าเดือน  เม.ย. 63 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  31  มี.ค. 63

22 จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านจัดเกบ็รายได้ 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยากร ชุ่มมาลี นางสาวปริยากร ชุ่มมาลี เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  125/2563
ประจ าเดือน เม.ย. 63 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  31  มี.ค. 63



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

23 จา้งเหมาบันทึกมิเตอร์พร้อมเก็บค่าน้ าประปา 6,312.00          6,312.00         เฉพาะเจาะจง นางนพวรรณ  บัวหนอม นางนพวรรณ  บัวหนอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  126/2563
เดือน เม.ย. 63 (6,312) (6,312) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  31  มี.ค. 63

24 จา้งเหมาส ารวจสุนัข - แมว 3,600.00          3,600.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ์  คุณชนะ นางสาวกรรณิการ์  คุณชนะ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  127/2563
(3,600) (3,600) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  31  มี.ค. 63

25 ซ้ือน้ าด่ืม 1,500.00      1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล.เค.วอเตอร์ จ ากัด บริษัท แอล.เค.วอเตอร์ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง

(1,500) (1,500) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง

26 จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง  12,559.90     12,559.90 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง รายงานขอเห็นชอบ

ประจ าเดือน  กมุภาพนัธ์ 2563 (12,559.90) (12,559.90) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง  ลงวนัที่ 1 ต.ค.62

หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลง
วนัที่ 7 มีนาคม 2561



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
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