
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยวังผา 139,000.00   139,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บญุพลกิจ  จ ากัด บริษทั บญุพลกิจ  จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่  5/2563

หมู่ที่ 1  บ้านทุ่งแดง ต าบลโหล่งขอด (139,000) (139,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่  3  เม.ย.  63

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมราง 312,000.00   312,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บญุพลกิจ  จ ากัด บริษทั บญุพลกิจ  จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่  5/2563

ระบายน้ า  ถนนเข้าวัดทุ่งแดง   หมู่ที่  1 (312,000) (312,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่  3  เม.ย.  63

ต าบลโหล่งขอด

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจาก 313,000.00   313,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บญุพลกิจ  จ ากัด บริษทั บญุพลกิจ  จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่  7/2563

บ้านนายสมพันธ์ไปห้วยเมี่ยง  หมู่ที่  4 (313,000) (313,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่  3  เม.ย.  63

บ้านแม่บอน  ต าบลโหล่งขอด

4 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 53,000.00     53,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์การช่าง ร้านจ านงค์การช่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่  128/2563

หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 ต าบลโหล่งขอด (53,000) (53,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่  7  เม.ย.  63

5 ปรัปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก  (โอเวอร์เลย์) 769,700.00   769,700.00 ประกวดราคา บริษัท พรีพัฒน์ดีเซล   (644,900) บริษัท  พีรพัฒน์ดีเซล เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขที่  8/ 2563

พร้อมรางระบายน้ า   ซอย  2   หมู่ที่  5 อิเล็กทรอนิกส์ หจก. ทรายมลูการช่าง   (688,888.03) (644,900) เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ลงวันที่  8  เม.ย.  63

(e-bidding)  หจก. พนธกรการโยธา   (769,000) ตามเง่ือนไขเอกสาร

หจก. ลูกตาลพานิช  (680,000) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

6 จ้างเหมาจัดท าสติกเกอร์แผนผัง  กองช่าง 400.00         400.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศิวะญดาการปา้ย ร้านศิวะญดาการปา้ย เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่  129/2563

(400) (400) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13  เม.ย.  63

7 จ้างเหมาไถปรับถนนทางเข้าหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 30,000.00     30,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสุทธชิัย  มหาวนั นายสุทธชิัย  มหาวนั เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่  130/2563

บ้านป่าเมี่ยง  ต าบลโหล่งขอด
(30,0000) (30,0000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15  เม.ย.  63

8 จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบอัลฟาเรด 5,800.00       5,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธเิภสัช ร้านสุทธเิภสัช เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  37/2563

(5,800) (5,800) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่  20  เม.ย.  63

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน 2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลโหล่งขอด  อ าเภอพรา้ว  จังหวัดเชียงใหม่

วันที่  1 - 30  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

9 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 45,000.00     45,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านพร้าวเพื่อนปศุสัตว์ ร้านพร้าวเพื่อนปศุสัตว์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  38/2563

(45,000) (45,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่  20  เม.ย.  63

10 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ 2,100.00       2,100.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพร้าวคอมเซอร์วสิ ร้านพร้าวคอมเซอร์วสิ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  39/2563

จ านวน  3  เคร่ือง (2,100) (2,100) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่  20  เม.ย.  63

11 จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร  FAX 14,500.00     14,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั  นอร์ทเทร์ิน ไอท ีซิสเต็มบริษทั  นอร์ทเทร์ิน ไอท ีซิสเต็ม เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  40/2563

(14,500) (14,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่  20  เม.ย.  63

12 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  คอมพิวเตอร์ 27,300.00     27,300.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั  นอร์ทเทร์ิน ไอท ีซิสเต็มบริษทั  นอร์ทเทร์ิน ไอท ีซิสเต็ม เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  41/2563

All  in  one   แบบประมวลผล  และ (27,300) (27,300) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่  20  เม.ย.  63

เคร่ืองส ารองไฟ  2  เคร่ือง   กองช่าง

13 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  คอมพิวเตอร์ 46,400.00     46,400.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั  นอร์ทเทร์ิน ไอท ีซิสเต็มบริษทั  นอร์ทเทร์ิน ไอท ีซิสเต็ม เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  42/2563

All  in  one    ส านักงาน   2   เคร่ือง  , (46,400) (46,400) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่  20  เม.ย.  63

เคร่ืองพิมพ์  Multifucntion  1 เคร่ือง 

และเคร่ืองส ารองไฟ  2  เคร่ือง   กองคลัง

14 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  คอมพิวเตอร์ 12,600.00     12,600.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั  นอร์ทเทร์ิน ไอท ีซิสเต็มบริษทั  นอร์ทเทร์ิน ไอท ีซิสเต็ม เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  43/2563

เคร่ืองพิมพ์  Multifucntion  1 เคร่ือง (12,600) (12,600) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่  20  เม.ย.  63

และเคร่ืองส ารองไฟ  2  เคร่ือง   สนง.ปภ.

15 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  คอมพิวเตอร์ 63,600.00     63,600.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั  นอร์ทเทร์ิน ไอท ีซิสเต็มบริษทั  นอร์ทเทร์ิน ไอท ีซิสเต็ม เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  44/2563

All  in  one    ส านักงาน   2   เคร่ือง  ,
(63,600) (63,600) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่  20  เม.ย.  63

เคร่ืองพิมพ์  Multifucntion  1 เคร่ือง 

และเคร่ืองส ารองไฟ  2  เคร่ือง   ส านักปลัด

16 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  ส านักปลัด 5,774.00       5,774.00     เฉพาะเจาะจง ร้านกชรัตน์พาณิชย์ ร้านกชรัตน์พาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  45/2563

(5,774) (5,774) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่  24  เม.ย.  63

17 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  จ านวน  11  รายการ 9,740.00       9,740.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพร้าวโอเอเซ็นเตอร์ ร้านพร้าวโอเอเซ็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  46/2563

กองคลัง (9,740) (9,740) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่  24  เม.ย.  63

18 จ้างเหมาจัดท านิตยสารประชาสัมพันธ์ 21,400.00     21,400.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท มิซิเนส ไลน์  จ ากัด บริษัท สมาร์ท มิซิเนส ไลน์  จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 131/2563

ต าบลโหล่งขอด (21,400) (21,400) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่  24  เม.ย.  63



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

19 จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาลกู้ภัยกู้ชีพ 3,978.79       3,978.79     เฉพาะเจาะจง บริษัท  โตโยต้านครพิงค์ จ ากัด บริษัท  โตโยต้านครพิงค์ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 132/2563

ทะเบียน ขห 2928 ชม. (3,978.79) (3,978.79) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่  27  เม.ย.  63

20 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างส ารวจ 8,000.00          8,000.00        เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎากร จอมค า นายกฤษฎากร จอมค า เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 133/2563

ประจ าเดือน  พ.ค. 63 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่  30 เม.ย. 63
21 จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองช่าง 7,300.00          7,300.00        เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร์   อินทพันธ์ นายวัชรินทร์   อินทพันธ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 134/2563

ประจ าเดือน พ.ค. 63 (7,300) (7,300) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่  30 เม.ย. 63
22 จ้างเหมาผู้ช่วยธุรการ  ส านักปลัด 8,000.00          8,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีย์รัตน์  ธงชัย นางสาวสุรีย์รัตน์  ธงชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่  135/2563

ประจ าเดือน พ.ค. 63 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่  30 เม.ย. 63
23 จ้างเหมาบริการช่วยงานป้องกันและบรรเทา 8,000.00          8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดช  ใจเพ็ญ นายเดช  ใจเพ็ญ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่  136/2563

สาธารณภัย  ประจ าเดือน  พ.ค. 63 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่  30 เม.ย. 63
24 จ้างเหมาจัดท าบัญชี ศพด.โหล่งขอด และ รร. 7,000.00          7,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพร ศรีออน นางสาวณัฐพร ศรีออน เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่  137/2563

อนุบาลโหล่งขอด ประจ าเดือน มี.ค. 63 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่  30 เม.ย. 63
25 จา้งเหมาบริการช่วยงานด้านจดัเก็บรายได้ 8,000.00          8,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยากร ชุ่มมาลี นางสาวปริยากร ชุ่มมาลี เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่  138/2563

ประจ าเดือน พ.ค. 63 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่  30 เม.ย. 63
26 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 3,200.00          3,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านช่างดอนบริการ แอร์อิเล็คทริค ร้านช่างดอนบริการ แอร์อิเล็คทริค เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่  139/2563

เคร่ืองปรับอากาศ (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่  30 เม.ย. 63
27 จ้างเหมาธุรการกองช่าง 8,000.00          8,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจพร สุทธาวาสน์ นางสาวเบญจพร สุทธาวาสน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่  140/2563

ประจ าเดือน  พ.ค. 63 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่  30 เม.ย. 63

28 ซ้ือน้ าด่ืม 1,985.00       1,985.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล.เค.วอเตอร์ จ ากัด บริษัท แอล.เค.วอเตอร์ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง

(1,985) (1,985) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

29 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง  16,767.30     16,767.30 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง รายงานขอเห็นชอบ

ประจ าเดือน  มีนาคม 2563 (16,767.30) (16,767.30) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 1 ต.ค.62

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



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง


