
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงินที่จัดซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

 หรอืจัดจ้ำง 
(บำท)

 (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ
หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

(2) (3)  (4)   (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ชนิดแบบ A3

 A4 ประชุมสภา
        2,535.00         2,535.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรยุทธ  ยะจันทร์ นายวีรยุทธ  ยะจันทร์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

019/2363 ลว 25 ตุลาคม 
2562

2

จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ ยา
มาฮ่า รุ่นเมท หมายทะเบียน กงข-
679 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 

009-46-0001

        2,190.00         2,190.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะพนัธ์  ทามัง นายชนะพนัธ์  ทามัง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
020/2563 ลว. 25 ตุลาคม 

2562

3
จัดซ้ือแบบพมิพ ์ใบเสร็จรับเงิน

ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง
        1,427.95         1,427.95 เฉพาะเจาะจง

โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง

โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
005/2563 ลว. 31 ตุลาคม 

2562

4
จัดซ้ือหนังสือพมิพ ์ประจ าเดือน  

พ.ย. 62
        1,200.00         1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายพสุิทธ์ิ  ค าตัน นายพสุิทธ์ิ  ค าตัน เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

006/2563 ลว 31 ตุลาคม 
2562

5 จ้างเหมาจัดเกบ็ขยะมูลฝอย       17,000.00       17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรศักด์ิ  แกว้เมืองมา นายจีรศักด์ิ  แกว้เมืองมา เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
021/2563 ลว 31 คุลาคม 

2562

6 จ้างเหมาดูแลบ่อขยะ         7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรันตน์ สุกใส นายจิรันตน์ สุกใส เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
022/2563 ลว 31 คุลาคม 

2562

7 จ้างเหมารักษาความสะอาด         6,600.00         6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิตา  กลัดสวัสด์ิ นางสาวชนิตา  กลัดสวัสด์ิ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
023/2563 ลว. 31 ตุลาคม 

2562

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2562

เทศบำลต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ

วันที่ 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562



8 จ้างเหมาสนับสนุนงานป้องกนั         7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง ส.ต. ปพน  ยืนยง ส.ต. ปพน  ยืนยง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
024/2563 ลว. 31 ตุลาคม 

2562

9 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย         6,500.00         6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล  แสนงาย นายสุรพล  แสนงาย เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
025/2563 ลว. 31 ตุลาคม 

2562

10 จ้างเหมาสนับสนุนงานป้องกนั         5,870.00         5,870.00 เฉพาะเจาะจง นายเกยีรติศักด์ิ  ไชยมี นายเกยีรติศักด์ิ  ไชยมี เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
026/2563 ลว. 31 ตุลาคม 

2562

11 จ้างเหมาจัดเกบ็เอกสาร กองคลัง         7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ  สุริวงค์ นางสาวเบญจวรรณ  สุริวงค์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
027/2563 ลว. 31 ตุลาคม 

2562

12 จ้างเหมาจัดเกบ็ค่าขยะมูลฝอย           858.00           858.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา  สร้างใหม่ นางสาววรัญญา  สร้างใหม่ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
028/2563 ลว. 31 ตุลาคม 

2562

13 จ้างเหมาบันทึกข้อมูล กองคลัง         7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววไลพร  แกว้ค า นางสาววไลพร  แกว้ค า เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
029/2563 ลว. 31 ตุลาคม 

2562

14
จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

และบัญขี กองคลัง
        8,700.00         8,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี  มัน่คง นางสาวรัชนี  มัน่คง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

030/2563 ลว. 31 ตุลาคม 
2562

15
จ้างเหมาจัดเกบ็เอกสาร กอง

การศึกษา
        7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวผุสดี  ผัดแกว้ นางสาวผุสดี  ผัดแกว้ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

031/2563 ลว. 31 ตุลาคม 
2562

16
จ้างเหมาท าความสะอาดศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก บ้านแม่จาใต้

        7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุขนิตา  พรีะธรรม นางสาวศุขนิตา  พรีะธรรม เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
032/2563 ลว. 31 ตุลาคม 

2562

17
จ้างเหมาท าความสะอาดศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก บ้านสหกรณ์

        7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวนุชนาภรณ์  พงศ์

ธัญญาเขต
นางสาวนุชนาภรณ์  พงศ์

ธัญญาเขต
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

033/2563 ลว. 31 ตุลาคม 
2562

18 จ้างเหมาลูกมือช่าง         8,000.00       80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพศาล  ปันดิ นายไพศาล  ปันดิ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
034/2563 ลว. 31 ตุลาคม 

2562

19
จ้างเหมา (เช่า) เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

กองคลัง
        3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง เอสพ ีดีเวลลอปเม้ท์ เอสพ ีดีเวลลอปเม้ท์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

035/2563 ลว. 31 ตุลาคม 
2562

20
จ้างเหมา (เช่า) เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ส านักปลัด
        3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง เอสพ ีดีเวลลอปเม้ท์ เอสพ ีดีเวลลอปเม้ท์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

036/2563 ลว. 31 ตุลาคม 
2562

21 จ้างเหมาจัดเกบ็เอกสาร ส านักปลัด         7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุวัติ  แสงภักดี นายอนุวัติ  แสงภักดี เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
037/2563 ลว. 31 ตุลาคม 

2562


