
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

จัดซ้ือผ้าห่มกนัหนาว จ านวน 350 
ผืน ตามประกาศกรมป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย (โครงการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว 
ประจ าปีงบประมาณ 2563)

      84,000.00       84,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านนารีรัตน์ พาณิชย์ โดย
นางสาวนารีรัตน์  นูพลกรัง

ร้านนารีรัตน์ พาณิชย์ โดย
นางสาวนารีรัตน์  นูพลกรัง

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
ซ017/2563 ลว 7 มกราคม

2563

2
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร ส านักปลัด 

คร้ังที่ 1 จ านวน 27 รายการ
      10,550.00       10,550.00 เฉพาะเจาะจง พรีะการเกษตร พรีะการเกษตร เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ018/2563 ลว 7 มกราคม
2563

3

จ้างเหมาจัดสถานที่ พร้อมตกแต่ง
และเกบ็ท าความสะอาด ตาม

โครงการจัดกจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 ประจ าปีงบประมาณ 2563

      11,000.00       11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิน  แกว้เมืองมา นายวิน  แกว้เมืองมา เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ097/2563 ลว. 8 มกราคม

 2563

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2563

เทศบำลต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ

วันที่ 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2563



4

จ้างเหมาขับรถเคล่ือนที่ เพื่อใช้ใน
การเดินทางและขนวัสดุอปุกรณ์ 
จ านวน 1 คัน ตามโครงการตาม

แนวพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข 
บ้านหนองขะแตะ หมูท่ี่ 6 ประจ าปี

งบประมาณ 2563

        3,500.00         3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอษุา  ฟา้ร่วน นางสาวอษุา  ฟา้ร่วน เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ098/2563 ลว. 15 

มกราคม 2563

5

จ้างเหมารถยนต์ขนส่งวัสดุอปุกรณ์ 
เพื่อให้บริการประชาชน และ

ผู้เข้าร่วมโครงการเทศบาลสัญจร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

        7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพตัรา  วงศาสนธิ นางสาวสุพตัรา  วงศาสนธิ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ099/2563 ลว. 15 

มกราคม 2563

6
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร ส านักปลัด 
คร้ังที่ 2 กระสอบ จ านวน 500 ใบ

        4,000.00         4,000.00 เฉพาะเจาะจง
อูแ่ม่ข้อนนานาภัณฑ์ โดยนาย

ธีรยุทธ์ิ  สิทธิโชติกญุชร
อูแ่ม่ข้อนนานาภัณฑ์ โดยนาย

ธีรยุทธ์ิ  สิทธิโชติกญุชร
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ018/2563 ลว. 15 
มกราคม 2563

7
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ส านัก

ปลัด จ านวน 30 รายการ
      12,075.00       12,075.00 เฉพาะเจาะจง

อูแ่ม่ข้อนนานาภัณฑ์ โดยนาย
ธีรยุทธ์ิ  สิทธิโชติกญุชร

อูแ่ม่ข้อนนานาภัณฑ์ โดยนาย
ธีรยุทธ์ิ  สิทธิโชติกญุชร

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
ซ019/2563 ลว. 15 

มกราคม 2563

8
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ 
ส านักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 

416-60-0013 จ านวน 1 เคร่ือง
          350.00           350.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเมืองงายคอมพวิเตอร์แคร์
 โดยนายดุสิต วงค์จันทร์ตา

ร้านเมืองงายคอมพวิเตอร์แคร์
 โดยนายดุสิต วงค์จันทร์ตา

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ100/2563 ลว 17 

มกราคม 2563

9

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลาง CHEVROLET 

หมายเลขทะเบียน กร-8835 
เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 

001-48-0002

        4,330.00         4,330.00 เฉพาะเจาะจง
อูศุ่ภชัยยนต์ โดยนายศุภชัย  

จันเพชร
อูศุ่ภชัยยนต์ โดยนายศุภชัย  

จันเพชร
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ101/2563 ลว 17 
มกราคม 2563

10
จัดซ้ือวัสดุส านักงานกองการศึกษา

 ประจ าปีงบประมาณ 2563
      20,000.00       20,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ซีซีอาร์
สปอร์ต กรุ๊ป

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ซีซีอาร์
สปอร์ต กรุ๊ป

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
ซ020/2563 ลว. 31 

มกราคม 2563



11

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่
 2/2563 ส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กจ านวน 3 ศูนย์ จ านวน 5,148 
กล่อง

      40,237.36       40,237.36 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 

จ ากดั
บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 

จ ากดั
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ021/2563 ลว. 31 
มกราคม 2563

12

จัดซ้ือยางรถยนต์ส่วนกลาง 
CHEVROLET ทะเบียนรถ ขค-287

 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 
001-53-0004

      14,000.00       14,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ&ออยล์ โดยนางลัดดา

วัลย์  โพธิ
ร้านเอ&ออยล์ โดยนางลัดดา

วัลย์  โพธิ
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ022/2563 ลว. 31 
มกราคม 2563

13 จ้างเหมาจัดเกบ็ขยะมูลฝอย       17,000.00       17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรศักด์ิ  แกว้เมืองมา นายจีรศักด์ิ  แกว้เมืองมา เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ102/2563 ลว 31 

มกราคม 2563

14 จ้างเหมาดูแลบ่อขยะ         7,200.00         7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรันตน์ สุกใส นายจิรันตน์ สุกใส เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ103/2563 ลว 31 

มกราคม 2563

15 จ้างเหมารักษาความสะอาด         7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิตา  กลัดสวัสด์ิ นางสาวชนิตา  กลัดสวัสด์ิ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ104/2563 ลว 31 

มกราคม 2563

16 จ้างเหมาสนับสนุนงานป้องกนั         7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง ส.ต. ปพน  ยืนยง ส.ต. ปพน  ยืนยง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ105/2563 ลว 31 

มกราคม 2563

17 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย         6,500.00         6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล  แสนงาย นายสุรพล  แสนงาย เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ106/2563 ลว 31 

มกราคม 2563

18 จ้างเหมาสนับสนุนงานป้องกนั         7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกยีรติศักด์ิ  ไชยมี นายเกยีรติศักด์ิ  ไชยมี เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ105/2563 ลว 31 

มกราคม 2563

19 จ้างเหมาสนับสนุนงานป้องกนั         7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกยีรติศักด์ิ  ไชยมี นายเกยีรติศักด์ิ  ไชยมี เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ107/2563 ลว 31 

มกราคม 2563

20 จ้างเหมาจัดเกบ็ค่าขยะมูลฝอย           860.00           860.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา  สร้างใหม่ นางสาววรัญญา  สร้างใหม่ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ108/2563 ลว 31 

มกราคม 2563

21 จ้างเหมาจัดเกบ็เอกสาร ส านักปลัด         7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุวัติ  แสงภักดี นายอนุวัติ  แสงภักดี เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ109/2563 ลว 31 

มกราคม 2563

22 จ้างเหมาบันทึกข้อมูล กองคลัง         7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววไลพร  แกว้ค า นางสาววไลพร  แกว้ค า เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ110/2563 ลว 31 

มกราคม 2563



23
จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

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

จ111/2563 ลว 31 
มกราคม 2563

24 จ้างเหมาจัดเกบ็เอกสาร กองคลัง         7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ  สุริวงค์ นางสาวเบญจวรรณ  สุริวงค์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ112/2563 ลว 31 

มกราคม 2563

25
จ้างเหมาจัดเกบ็เอกสาร กอง

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

จ113/2563 ลว 31 
มกราคม 2563

26
จ้างเหมาท าความสะอาดศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก บ้านแม่จาใต้

        7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุขนิตา  พรีะธรรม นางสาวศุขนิตา  พรีะธรรม เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ114/2563 ลว 31 

มกราคม 2563

27
จ้างเหมาท าความสะอาดศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก บ้านสหกรณ์

        7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวนุชนาภรณ์  พงศ์

ธัญญาเขต
นางสาวนุชนาภรณ์  พงศ์

ธัญญาเขต
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ115/2563 ลว 31 
มกราคม 2563

28 จ้างเหมาลูกมือช่าง         8,000.00       80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพศาล  ปันดิ นายไพศาล  ปันดิ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ116/2563 ลว 31 

มกราคม 2563

29
จ้างเหมา (เช่า) เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

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

จ117/2563 ลว 31 
มกราคม 2563

30
จ้างเหมา (เช่า) เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

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

จ118/2563 ลว 31 
มกราคม 2563

31

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง
 มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน นง-

6894 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์
 001-57-0005

        4,200.00         4,200.00 เฉพาะเจาะจง
อูศุ่ภชัยยนต์ โดยนายศุภชัย  

จันเพชร
อูศุ่ภชัยยนต์ โดยนายศุภชัย  

จันเพชร
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ119/2563 ลว 31 
มกราคม 2563


