
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

จ้างจัดท าเอกสารประชาสัมพนัธ์
กจิกรรมของเทศบาลต าบลพระ

ธาตุปู่ก  า ขนาด 15x12 นิ้ว จ านวน
 1,000 ชุด ปีงบประมาณ 2562

      33,000.00       33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ้านท้องถิ นไทย จ ากดั บริษัท บ้านท้องถิ นไทย จ ากดั เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ068/2363 ลว 2 ธันวาคม

 2562

2

จ้างเหมาซ่อมแซม
เครื องปรับอากาศ ส านักปลัด 

จ านวน 2 เครื อง หมายเลขครุภัณฑ์
 420-48-0002 และหมายเลข

ครุภัณฑ์ 420-57-0011

        1,600.00         1,600.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านซะป๊ะเมา โดยนายจีระ

ศักด์ิ  เรือนใหญ่
ร้านซะป๊ะเมา โดยนายจีระ

ศักด์ิ  เรือนใหญ่
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ063/2563 ลว. 2 ธันวาคม
 2562

3

จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 
CHEVLORET หมายเลขทะเบียน 

กร-8835 เชียงใหม่ หมาย
001-48-0002 จ านวน 1 คัน

        2,990.00         2,990.00 เฉพาะเจาะจง อู ่3ต. อะไหล่ยนต์ อู ่3ต. อะไหล่ยนต์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ070/2563 ลว. 2 ธันวาคม

 2562

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2562

เทศบำลต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ

วันที่ 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562



4

จ้างเหมาซ่อมแซม
เครื องปรับอากาศ ส านักปลัด 

จ านวน 1 เครื อง หมายเลขครุภัณฑ์
 420-48-0001

        1,300.00         1,300.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านซะป๊ะเมา โดยนายจีระ

ศักด์ิ  เรือนใหญ่
ร้านซะป๊ะเมา โดยนายจีระ

ศักด์ิ  เรือนใหญ่
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ071/2563 ลว. 2 ธันวาคม
 2562

5
จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ส านักปลัด

 คร้ังที  1 จ านวน 5 รายการ
      18,480.00       18,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ014/2563 ลว 2 ธันวาคม
 2562

6
จัดซ้ือผ้าห่มกนัหนาว ตามโครงการ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

      99,000.00       99,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านนารีรัตน์ พาณิชย์ โดย
นางสาวนารีรัตน์  นูพลกรัง

ร้านนารีรัตน์ พาณิชย์ โดย
นางสาวนารีรัตน์  นูพลกรัง

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
ซ015/2563 ลว 4 ธันวาคม

 2562

7
จ้างซ่อมแซมคอมพวิเตอร์เดสท็อป

 HP หมายเลขครุภัณฑ์ 
415-60-0014

          350.00           350.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านเมืองงายคอมพวิเตอร์แคร์
 โดยนายดุสิต วงค์จันทร์ตา

ร้านเมืองงายคอมพวิเตอร์แคร์
 โดยนายดุสิต วงค์จันทร์ตา

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ072/2563 ลว 12 

ธันวาคม 2562

8

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลางยี ห้อ TOYOTA สีเทา 
หมายเลขทะเบียน นก-5576 
เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 

001-63-0001

      25,550.00       25,550.00 เฉพาะเจาะจง
อูศุ่ภชัยยนต์ โดยนายศุภชัย 

จั นเพชร
อูศุ่ภชัยยนต์ โดยนายศุภชัย 

จั นเพชร
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ074/2563 ลว 18 
ธันวาคม 2562

9

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง
 มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน นง-

6894 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์
 001-57-0005

        6,560.00         6,560.00 เฉพาะเจาะจง
อูด่วงศังวาร โดยนายค าดวง 

มูลแกว้
อูด่วงศังวาร โดยนายค าดวง 

มูลแกว้
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ075/2563 ลว 18 
ธันวาคม 2562

10

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลาง CHEVROLET 

หมายเลขทะเบียน ขค-287 
เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 

001-53-0004

        3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ส.การช่าง โดยนาย

ประเสริฐ  อยู่แดง
ร้าน ส.การช่าง โดยนาย

ประเสริฐ  อยู่แดง
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ076/2563 ลว. 23 
ธันวาคม 2562



11

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง
 ISUZU หมายเลขทะเบียน กพ-

7332 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์
 001-46-0001

        1,650.00         1,650.00 เฉพาะเจาะจง
อูด่วงศังวาร โดยนายค าดวง 

มูลแกว้
อูด่วงศังวาร โดยนายค าดวง 

มูลแกว้
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ077/2563 ลว 24 
ธันวาคม 2562

12
จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ส านักปลัด

 คร้ังที  2 จ านวน 4 รายการ
      11,640.00       11,640.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กูก้สปีดคอมพวิเตอร์ 
จ ากดั

บริษัท กูก้สปีดคอมพวิเตอร์ 
จ ากดั

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
ซ016/2563 ลว 24 

ธันวาคม 2562

13
จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล "รณรงค์
ป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนน" 

จ านวน 3 ป้าย
        1,800.00         1,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านนรา ดีไซน์ โดย
นางสาวศรัญญา  ดวงดี

ร้านนรา ดีไซน์ โดย
นางสาวศรัญญา  ดวงดี

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ078/2563 ลว 24 

ธันวาคม 2562

14 จ้างเหมาจัดเกบ็ขยะมูลฝอย       17,000.00       17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรศักด์ิ  แกว้เมืองมา นายจีรศักด์ิ  แกว้เมืองมา เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ079/2563 ลว 27 

ธันวาคม 2562

15 จ้างเหมาดูแลบ่อขยะ         8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรันตน์ สุกใส นายจิรันตน์ สุกใส เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ080/2563 ลว 27 

ธันวาคม 2562

16 จ้างเหมารักษาความสะอาด         7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิตา  กลัดสวัสด์ิ นางสาวชนิตา  กลัดสวัสด์ิ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ081/2563 ลว 27 

ธันวาคม 2562

17 จ้างเหมาสนับสนุนงานป้องกนั         7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง ส.ต. ปพน  ยืนยง ส.ต. ปพน  ยืนยง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ082/2563 ลว 27 

ธันวาคม 2562

18 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย         6,500.00         6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล  แสนงาย นายสุรพล  แสนงาย เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ083/2563 ลว 27 

ธันวาคม 2562

19 จ้างเหมาสนับสนุนงานป้องกนั         7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกยีรติศักด์ิ  ไชยมี นายเกยีรติศักด์ิ  ไชยมี เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ084/2563 ลว 27 

ธันวาคม 2562

20 จ้างเหมาจัดเกบ็ค่าขยะมูลฝอย           860.00           860.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา  สร้างใหม่ นางสาววรัญญา  สร้างใหม่ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ085/2563 ลว 27 

ธันวาคม 2562

21 จ้างเหมาจัดเกบ็เอกสาร ส านักปลัด         7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุวัติ  แสงภักดี นายอนุวัติ  แสงภักดี เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ086/2563 ลว 27 

ธันวาคม 2562

22 จ้างเหมาบันทึกข้อมูล กองคลัง         7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววไลพร  แกว้ค า นางสาววไลพร  แกว้ค า เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ087/2563 ลว 27 

ธันวาคม 2562



23
จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที การเงิน

และบัญขี กองคลัง
        8,700.00         8,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี  มั นคง นางสาวรัชนี  มั นคง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ088/2563 ลว 27 
ธันวาคม 2562

24 จ้างเหมาจัดเกบ็เอกสาร กองคลัง         7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ  สุริวงค์ นางสาวเบญจวรรณ  สุริวงค์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ089/2563 ลว 27 

ธันวาคม 2562

25
จ้างเหมาจัดเกบ็เอกสาร กอง

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

จ090/2563 ลว 27 
ธันวาคม 2562

26
จ้างเหมาท าความสะอาดศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก บ้านแม่จาใต้

        7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุขนิตา  พรีะธรรม นางสาวศุขนิตา  พรีะธรรม เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ091/2563 ลว 27 

ธันวาคม 2562

27
จ้างเหมาท าความสะอาดศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก บ้านสหกรณ์

        7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวนุชนาภรณ์  พงศ์

ธัญญาเขต
นางสาวนุชนาภรณ์  พงศ์

ธัญญาเขต
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ092/2563 ลว 27 
ธันวาคม 2562

28 จ้างเหมาลูกมือช่าง         8,000.00       80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพศาล  ปันดิ นายไพศาล  ปันดิ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ093/2563 ลว 27 

ธันวาคม 2562

29
จ้างเหมา (เช่า) เครื องถ่ายเอกสาร 

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

จ094/2563 ลว 27 
ธันวาคม 2562

30
จ้างเหมา (เช่า) เครื องถ่ายเอกสาร 

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

จ095/2563 ลว 27 
ธันวาคม 2562


