
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จัดซ้ือวัสดุน้้ายาล้างรถ 850.00         850.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพฒันายนต์ ร้านพฒันายนต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  21/2564

(850) (850) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  2  ก.พ.  64

2 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้ 10,800.00     10,800.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพร้าวคลังไฟฟา้ ร้านพร้าวคลังไฟฟา้ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  22/2564

(10,800) (10,800) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  5  ก.พ.  64

3 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 3,260.00      3,260.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพร้าวคอมเซอร์วิส ร้านพร้าวคอมเซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  23/2564

(3,260) (3,260) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  5  ก.พ.  64

4 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 4,953.00      4,953.00      เฉพาะเจาะจง ร้านหวัเวียง ร้านหวัเวียง เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่  24/2564

(ส้านักปลัด) (4,953) (4,953) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  11  ก.พ.  64

5 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 9,855.00          9,855.00         เฉพาะเจาะจง ร้านฉววีรรณพาณิช ร้านฉววีรรณพาณิช เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 26/2564

(กองการศึกษา) (9,855) (9,855) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  11  ก.พ.  64

6 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง  630.00            630.00            เฉพาะเจาะจง ร้านฉววีรรณพาณิช ร้านฉววีรรณพาณิช เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 27/2564

(กองการศึกษา) (630) (630) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  22 ก.พ. 64

7 จา้งเหมาจดัท้าไวนิล โครงการรณรงค์ 4,620.00          4,620.00         เฉพาะเจาะจง ร้านพร้าวโฆษณา ร้านพร้าวโฆษณา เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 102/2564

ป้องกันไฟป่า (4,620) (4,620) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  22  ก.พ. 64

8 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน 32,300.00        32,300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอินสมเฟอร์นิเจอร์ ร้านอินสมเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 28/2564

(ส้านักปลัด) (32,300) (32,300) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  24 ก.พ. 64

9 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอินสมเฟอร์นิเจอร์ ร้านอินสมเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 29/2564

(กองช่าง) (5,000) (5,000) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  24  ก.พ. 64

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  กุมภาพันธ์ 2564

องค์การบริหารสว่นต าบลโหลง่ขอด  อ าเภอพร้าว  จงัหวัดเชยีงใหม่

วันที่  1 - 28 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2564



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

10 จา้งเหมาจดัท้าบัญชี ศพด.โหล่งขอด และ รร. 7,500.00          7,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพร ศรีออน นางสาวณัฐพร ศรีออน เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  103/2564
อนุบาลโหล่งขอด ประจ้าเดือน ม.ีค. 64 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  25  ก.พ. 64

11 จา้งเหมาช่วยดูแลเด็ก ศูนยพ์ัฒนา 7,500.00          7,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววกิานดา  นาวา นางสาววกิานดา  นาวา เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  104/2564

เด็กเล็ก ฯ ประจ้าเดือน  ม.ีค.. 64 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  25  ก.พ. 64
12 จา้งเหมาช่วยดูแลเด็ก ศูนยพ์ัฒนา 7,500.00          7,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอ้าพร  ปันทอง นางสาวอ้าพร  ปันทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  105/2564

เด็กเล็ก ฯ ประจ้าเดือน ม.ีค. 64 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  25  ก.พ. 64

13 จา้งเหมาช่วยดูแลเด็ก โรงเรียนอนุบาล 6,500.00          6,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจริา  นาแก้ว นางสาวเจนจริา  นาแก้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  106/2564

โหล่งขอด  ประจ้าเดือน  ม.ีค. 64 (6,500) (6,500) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  25  ก.พ. 64

14 จา้งเหมาช่วยดูแลเด็ก โรงเรียนอนุบาล 6,500.00          6,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวมะลิวลัย ์ จนัทรา นางสาวมะลิวลัย ์ จนัทรา เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  107/2564

ประจ้าเดือน ม.ีค. 64 (6,500) (6,500) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  25  ก.พ. 64
15 จา้งเหมาช่วยดูแลเด็ก โรงเรียนอนุบาล 6,500.00          6,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิกาณ์  คุณชนะ นางสาวกรรณิกาณ์  คุณชนะ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  108/2564

โหล่งขอด  ประจ้าเดือน ม.ีค. 64 (6,500) (6,500) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  25  ก.พ. 64

16 จา้งเหมาส้ารวจข้อมูลสัตว ์ 3,276.00          3,276.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษฎาพร  คุณชนะ นางสาวเกษฎาพร  คุณชนะ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  111/2564

(3,276) (3,276) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  25  ก.พ. 64

17 จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านจัดเกบ็รายได้ 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยากร ชุ่มมาลี นางสาวปริยากร ชุ่มมาลี เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่  112/2564

ประจ้าเดือน ม.ีค. 64 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  25  ก.พ. 64

18 ซ้ือน้้าด่ืม 1,655.00      1,655.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าด่ืม ทีทัท ร้านน้้าด่ืม ทีทัท เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง

(1,990) (1,990) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง

19 ซ้ือหนงัสือพมิพ์ 360.00         360.00        เฉพาะเจาะจง ร้านตันประดิษฐ์ ร้านตันประดิษฐ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง

(440) (440) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง

20 จัดซ้ือน้้ามนัเชื้อเพลิง  12,836.60     12,836.60 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง รายงานขอเห็นชอบ

ประจ้าเดือน  กมุภาพนัธ์ 2564 (12,836.60) (12,836.60) ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง  ลงวนัที่ 1 ต.ค. 63
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วนัที่ 7 มีนาคม 2561
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