
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,000.00      3,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจ้านงค์การช่าง ร้านจ้านงค์การช่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  30/2564

(น้้ามันไฮดรอลิค) (3,000) (3,000) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  5  มี.ค. 64

2 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 3,500.00          3,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านฉวีวรรณพาณิช ร้านฉวีวรรณพาณิช เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  31/2564

(3,500) (3,500) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  5  มี.ค. 64

3 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง  (กิจการประปา) 35,350.00        35,350.00        เฉพาะเจาะจง หจก. พร้าวสินไพศาล หจก. พร้าวสินไพศาล เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  32/2564

(35,350) (35,350) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  5  มี.ค. 64

4 จา้งเหมาบริการยานพาหนะและขนส่ง 800.00            800.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร  สังวร นางสาวศศิธร  สังวร เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  113/2564

โครงการอบรมไฟป่า (800) (800) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  8  มี.ค. 64

5 จา้งเหมาบริการยานพาหนะและขนส่ง 800.00            800.00            เฉพาะเจาะจง นายฉลอง   เชื้อพลู นายฉลอง   เชื้อพลู เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  114/2564

โครงการอบรมไฟป่า (800) (800) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  8  มี.ค. 64

6 จา้งเหมาบริการยานพาหนะและขนส่ง 800.00            800.00            เฉพาะเจาะจง นายนรุิท  ปนัทอง นายนรุิท  ปนัทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  115/2564

โครงการอบรมไฟป่า (800) (800) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  8  มี.ค. 64

7 จา้งเหมาบริการยานพาหนะและขนส่ง 800.00            800.00            เฉพาะเจาะจง นายเสนห่ ์ หาญกล้า นายเสนห่ ์ หาญกล้า เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  116/2564

โครงการอบรมไฟป่า (800) (800) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  8  มี.ค. 64

8 จดัซ้ือวสัดุส้านักงาน  9,000.00          9,000.00 เฉพาะเจาะจง จุรีย์  หนเูอยีด จุรีย์  หนเูอยีด เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  33/2564

(ใบเสร็จรับเงินค่าน้้าประปา) (9,000) (9,000) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  10  มี.ค. 64

9 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้้า 5,478.40          5,478.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ธารา  จ้ากดั บริษทั  ธารา  จ้ากดั เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  117/2564

(5,478.40) (5,478.40) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  11  มี.ค. 64

10 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง 1,940.00          1,940.00 เฉพาะเจาะจง อู่พรีพฒันดี์เซล อู่พรีพฒันดี์เซล เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  118/2564

(1,940) (1,940) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  11  มี.ค. 64

11 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส้านักงาน 1,150.00          1,150.00 เฉพาะเจาะจง นายนพิน  แสนสุรศักด์ิ นายนพิน  แสนสุรศักด์ิ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  119/2564

(พัดลม)  กองการศึกษา (1,150) (1,150) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  11  มี.ค. 64

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม 2564

องค์การบริหารสว่นต าบลโหลง่ขอด  อ าเภอพร้าว  จงัหวัดเชยีงใหม่

วันที่  1 - 31 เดอืน มนีาคม พ.ศ.  2564



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

12 จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 12,990.00     12,990.00    เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม ่จันทรวดี หจก. เชียงใหม ่จันทรวดี เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  34/2564

(ตู้เยน็) (12,990) (12,990) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  18  มี.ค. 64

13 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอม (กองคลัง) 2,500.00          2,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านพร้าวคอมเซอร์วิส ร้านพร้าวคอมเซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  121/2564

(2,500) (2,500) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  19  มี.ค. 64

14 จา้งเหมาบันทึกมิเตอร์พร้อมเก็บค่าน้้าประปา 5,472.00          5,472.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งอรุณ  ตุ่มค้า นางสาวรุ่งอรุณ  ตุ่มค้า เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  122/2564

เดือน ก.พ. 64 (5,472) (5,472) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  19  มี.ค. 64

15 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน   (เก้าอี้ท้างาน) 2,900.00      2,900.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอนิสมเฟอร์นเิจอร์ ร้านอนิสมเฟอร์นเิจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 35/2564

กองการศึกษา (2,900) (2,900) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  22  มี.ค. 64

16 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน   (เก้าอี้ท้างาน) 2,900.00      2,900.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอนิสมเฟอร์นเิจอร์ ร้านอนิสมเฟอร์นเิจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 36/2564

กองช่าง (2,900) (2,900) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  22  มี.ค. 64

17 จดัซ้ือวสัดุ  โครงการห้องเรียนพ่อแม่ 1,940.00      1,940.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพร้าวเพื่อนเรียน ร้านพร้าวเพื่อนเรียน เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 36/2564

(1,940) (1,940) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  27  มี.ค. 64

18 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง  (ส้านักปลัด) 4,955.00          4,955.00         เฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์การช่าง ร้านจ านงค์การช่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  38/2564

(4,955) (4,955) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  25  มี.ค. 64

19 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ (ส้านักปลัด) 4,860.00          4,860.00         เฉพาะเจาะจง ร้านจตินาโฟโต้ ร้านจตินาโฟโต้ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  39/2564

(4,860) (4,860) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  25  มี.ค. 64

20 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) 18,330.08        18,330.08        เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/2564

เดือน เม.ย. 64 (เพิม่เติม  8  วนั) (18,330.08) (18,330.08) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  31  มี.ค. 64

21 จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านจัดเกบ็รายได้ 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยากร ชุ่มมาลี นางสาวปริยากร ชุ่มมาลี เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  123/2564

ประจ้าเดือน เม.ย. 64 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  31  มี.ค. 64

22 จา้งเหมาจดัท้าบัญชี ศพด.โหล่งขอด และ รร. 7,500.00          7,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพร ศรีออน นางสาวณัฐพร ศรีออน เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  124/2564

อนุบาลโหล่งขอด ประจ้าเดือน เม.ย. 64 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  31  มี.ค. 64

23 จา้งเหมาช่วยดูแลเด็ก ศูนยพ์ัฒนา 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววกิานดา  นาวา นางสาววกิานดา  นาวา เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  125/2564

เด็กเล็ก ฯ ประจ้าเดือน  เม.ย. 64 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  31  มี.ค. 64

24 จา้งเหมาช่วยดูแลเด็ก ศูนยพ์ัฒนา 7,500.00          7,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอ้าพร  ปันทอง นางสาวอ้าพร  ปันทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  126/2564

เด็กเล็ก ฯ ประจ้าเดือน เม.ย. 64 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  31  มี.ค. 64



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

25 จา้งเหมาช่วยดูแลเด็ก โรงเรียนอนุบาล 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจริา  นาแก้ว นางสาวเจนจริา  นาแก้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  127/2564

โหล่งขอด  ประจ้าเดือน  เม.ย. 64 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  31  มี.ค. 64

26 จา้งเหมาช่วยดูแลเด็ก โรงเรียนอนุบาล 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิกาณ์  คุณชนะ นางสาวกรรณิกาณ์  คุณชนะ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  128/2564

โหล่งขอด  ประจ้าเดือน เม.ย. 64 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  31  มี.ค. 64

27 จา้งเหมาช่วยดูแลเด็ก โรงเรียนอนุบาล 6,500.00          6,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตาภา  วนัจนัทร์ นางสาวฐิตาภา  วนัจนัทร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  129/2564

ประจ้าเดือน เม.ย. 64 (6,500) (6,500) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  31  มี.ค. 64

28 จา้งเหมาบริการช่วยงานป้องกันและบรรเทา 8,000.00          8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดช  ใจเพ็ญ นายเดช  ใจเพ็ญ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  96/2564

สาธารณภัย  ประจ้าเดือน  เม.ย. 64 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  31  มี.ค. 64

29 ซ้ือน้้าด่ืม 2,305.00      2,305.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าด่ืม ทีทัท ร้านน้้าด่ืม ทีทัท เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง

(2,305) (2,305) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง

30 ซ้ือหนงัสือพมิพ์ 440.00         440.00        เฉพาะเจาะจง ร้านตันประดิษฐ์ ร้านตันประดิษฐ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง

(440) (440) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง

31 จัดซ้ือน้้ามนัเชื้อเพลิง  18,566.70     18,566.70 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง รายงานขอเห็นชอบ

ประจ้าเดือน  มนีาคม  2564 (18,566.70) (18,566.70) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง  ลงวนัที่ 1  ต.ค. 63

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

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








