
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
จ้างเหมาจัดท ากระทงใหญ ่พร้อม
ติดต้ังระบบไฟฟา้ส่องสว่างในรถ

กระทงใหญ ่และขบวน
      35,500.00       35,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกชนภัส  อุน่เมือง นายกชนภัส  อุน่เมือง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ041/2363 ลว 4 
พฤศจิกายน 2562

2
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองตบดิน 

หมายเลขครุภัณฑ์ 088-57-0001
        1,600.00         1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกสิทธ์ิ  มังกร นายเอกสิทธ์ิ  มังกร เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ042/2563 ลว. 4 
พฤศจิกายน 2562

3

จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 
CHEVLORET หมายเลขทะเบียน 

ขค-287 เชียงใหม่ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 001-53-0004

        2,750.00         2,750.00 เฉพาะเจาะจง
อูด่วงศังวาร โดยนายค าดวง 

มูลแกว้
อูด่วงศังวาร โดยนายค าดวง 

มูลแกว้
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ043/2563 ลว. 5 
พฤศจิกายน 2562

4

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์

 ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน
อาหารเสริม (นม)ฯ ภาคเรียนที่ 

2/2562 ประจ าปี 2563

      22,787.48       22,787.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรชมิลค์ จ ากดั บริษัท เฟรชมิลค์ จ ากดั เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
ซ007/2563 ลว 8 
พฤศจิกายน 2562

5
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กองคลัง 

จ านวน 5 รายการ
        2,379.00         2,379.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ008/2563 ลว 11 
พฤศจิกายน 2562

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2562

เทศบำลต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562



6
จ้างเหมาแรงงานซ่อมบ ารุงผิว

จราจร นายวัฒนา ค าคง
          960.00           960.00 เฉพาะเจาะจง นายวัฒนา  ค าคง นายวัฒนา  ค าคง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ044/2563 ลว 11 
พฤศจิกายน 2562

7
จ้างเหมาแรงงานซ่อมบ ารุงผิว

จราจร นายจ าปี  พรมต๊ิป
          960.00           960.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าปี  พรมต๊ิป นายจ าปี  พรมต๊ิป เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ045/2563 ลว 11 
พฤศจิกายน 2562

8
จ้างเหมาแรงงานซ่อมบ ารุงผิว
จราจร นายศุภชัย  ทองรักษ์

          960.00           960.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย  ทองรักษ์ นายศุภชัย  ทองรักษ์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ046/2563 ลว 11 
พฤศจิกายน 2562

9
จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบติด
ผนัง จ านวน 1 เคร่ือง ส านักปลัด

      16,800.00       16,800.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านซะป๊ะเมา โดยนายจีระ

ศักด์ิ  เรือนใหญ่
ร้านซะป๊ะเมา โดยนายจีระ

ศักด์ิ  เรือนใหญ่
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ009/2563 ลว 12 
พฤศจิกายน 2562

10
จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบติด
ผนัง จ านวน 1 เคร่ือง กองคลัง

      35,700.00       35,700.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านซะป๊ะเมา โดยนายจีระ

ศักด์ิ  เรือนใหญ่
ร้านซะป๊ะเมา โดยนายจีระ

ศักด์ิ  เรือนใหญ่
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ010/2563 ลว 12 
พฤศจิกายน 2562

11
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 

กองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 
420-49-0006 จ านวน 1 เคร่ือง

        1,400.00         1,400.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านซะป๊ะเมา โดยนายจีระ

ศักด์ิ  เรือนใหญ่
ร้านซะป๊ะเมา โดยนายจีระ

ศักด์ิ  เรือนใหญ่
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ047/2563 ลว 19 
พฤศจิกายน 2562

12
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 

คร้ังที่ 1 จ านวน 18 รายการ
        7,883.00         7,883.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ011/2563 ลว 25 
พฤศจิกายน 2562

13

จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 
ISUZU หมายเลขทะเบียน ชม. 
83-3854 หมายเลขครุภัณฑ์ 

020-59-0001

      14,630.00       14,630.00 เฉพาะเจาะจง อู ่3ต. อะไหล่ยนต์ อู ่3ต. อะไหล่ยนต์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ048/2563 ลว 25 
พฤศจิกายน 2562

14

จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง  
มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน นง-

6894 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์
 001-57-0005 จ านวน 1 คัน

        1,130.00         1,130.00 เฉพาะเจาะจง
อูช่ัชวาลย์ โดยนายวรเชษฐ์  

ทิพรส
อูช่ัชวาลย์ โดยนายวรเชษฐ์  

ทิพรส
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ049/2563 ลว 27 
พฤศจิกายน 2562

15
จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ ส านัก

ปลัด จ านวน 3 รายการ
        2,600.00         2,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ012/2563 ลว 29 
พฤศจิกายน 2562



16
จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์ จ านวน 2 รายการ (ยา
ฆ่าเชื้อ)

        2,490.00         2,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
ซ013/2563 ลว 29 
พฤศจิกายน 2562

17 จ้างเหมาจัดเกบ็ขยะมูลฝอย       17,000.00       17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรศักด์ิ  แกว้เมืองมา นายจีรศักด์ิ  แกว้เมืองมา เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ050/2563 ลว 29 
พฤศจิกายน 2562

18 จ้างเหมาดูแลบ่อขยะ         8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรันตน์ สุกใส นายจิรันตน์ สุกใส เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ051/2563 ลว 29 
พฤศจิกายน 2562

19 จ้างเหมารักษาความสะอาด         6,600.00         6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิตา  กลัดสวัสด์ิ นางสาวชนิตา  กลัดสวัสด์ิ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ052/2563 ลว 29 
พฤศจิกายน 2562

20 จ้างเหมาสนับสนุนงานป้องกนั         7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง ส.ต. ปพน  ยืนยง ส.ต. ปพน  ยืนยง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ053/2563 ลว 29 
พฤศจิกายน 2562

21 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย         6,500.00         6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล  แสนงาย นายสุรพล  แสนงาย เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ054/2563 ลว 29 
พฤศจิกายน 2562

22 จ้างเหมาสนับสนุนงานป้องกนั         5,870.00         5,870.00 เฉพาะเจาะจง นายเกยีรติศักด์ิ  ไชยมี นายเกยีรติศักด์ิ  ไชยมี เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ055/2563 ลว 29 
พฤศจิกายน 2562

23 จ้างเหมาจัดเกบ็ค่าขยะมูลฝอย           858.00           858.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา  สร้างใหม่ นางสาววรัญญา  สร้างใหม่ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ056/2563 ลว 29 
พฤศจิกายน 2562

24 จ้างเหมาจัดเกบ็เอกสาร ส านักปลัด         7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุวัติ  แสงภักดี นายอนุวัติ  แสงภักดี เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ057/2563 ลว 29 
พฤศจิกายน 2562

25 จ้างเหมาบันทึกข้อมูล กองคลัง         7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววไลพร  แกว้ค า นางสาววไลพร  แกว้ค า เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ058/2563 ลว 29 
พฤศจิกายน 2562

26
จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

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

จ059/2563 ลว 29 
พฤศจิกายน 2562

27 จ้างเหมาจัดเกบ็เอกสาร กองคลัง         7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ  สุริวงค์ นางสาวเบญจวรรณ  สุริวงค์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ060/2563 ลว 29 
พฤศจิกายน 2562

28
จ้างเหมาจัดเกบ็เอกสาร กอง

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

จ061/2563 ลว 29 
พฤศจิกายน 2562



29
จ้างเหมาท าความสะอาดศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก บ้านแม่จาใต้

        7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุขนิตา  พรีะธรรม นางสาวศุขนิตา  พรีะธรรม เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ062/2563 ลว 29 
พฤศจิกายน 2562

30
จ้างเหมาท าความสะอาดศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก บ้านสหกรณ์

        7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวนุชนาภรณ์  พงศ์

ธัญญาเขต
นางสาวนุชนาภรณ์  พงศ์

ธัญญาเขต
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ063/2563 ลว 29 
พฤศจิกายน 2562

31 จ้างเหมาลูกมือช่าง         8,000.00       80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพศาล  ปันดิ นายไพศาล  ปันดิ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ065/2563 ลว 29 
พฤศจิกายน 2562

32
จ้างเหมา (เช่า) เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

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

จ066/2563 ลว 29 
พฤศจิกายน 2562

33
จ้างเหมา (เช่า) เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

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

จ067/2563 ลว 29 
พฤศจิกายน 2562


