
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
จัดซ้ือเคร่ืองแต่งกาย (ชุดดับเพลิง) 
เพื่อใช้ในงานป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัย
      59,960.00       59,960.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอน็ทีเมดิ
คอล แอมบูแลนซ์ เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอน็ทีเมดิ
คอล แอมบูแลนซ์ เซอร์วิส

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
ซ023/2563 ลว 4 
กมุภาพนัธ์ 2563

2
จัดซ้ือยางรถยนต์ส่วนกลาง รถอี

แต๋น  หมายเลขครุภัณฑ์ 
019-48-0001 จ านวน 4 เส้น

        9,400.00         9,400.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ&ออยล์ โดยนางลัดดา

วัลย์  โพธิ
ร้านเอ&ออยล์ โดยนางลัดดา

วัลย์  โพธิ
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ024/2563 ลว. 4 
กมุภาพนัธ์ 2563

1
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร (ขี้วัว) จ านวน

 100 กระสอบ
        3,500.00         3,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ส.ภาสกรพานิช โดยนาย
ภาสกร สมควร

ร้าน ส.ภาสกรพานิช โดยนาย
ภาสกร สมควร

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
ซ025/2563 ลว 4 
กมุภาพนัธ์ 2563

2

จัดซ้ือวัสดุประกอบการสอน
ดับเพลิง ตามโครงการฝึกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพบิัติ 
เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ. 63 ณ 
เทศบาลต าบลเมืองงาย

          700.00           700.00 เฉพาะเจาะจง นายสุขสันต์ิ เส้ียวภูเขียว นายสุขสันต์ิ เส้ียวภูเขียว เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
ซ025(1)/2563 ลว 7 

กมุภาพนัธ์ 2563

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563

เทศบำลต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ

วันที่ 29 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563



3

จัดซ้ือน้ าเบนซิน จ านวน 13.94 
ลิตร ตามโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพบิัติ 
เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ. 63 ณ 
เทศบาลต าบลเมืองงาย

          500.00           500.00 เฉพาะเจาะจง
ส.เมธา บริการ โดยนายบุญยง

 เมธา
ส.เมธา บริการ โดยนายบุญยง

 เมธา
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ025(2)/2563 ลว 7 
กมุภาพนัธ์ 2563

4
จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ ส านัก

ปลัด คร้ังที่ 2
      10,614.00       10,614.00 เฉพาะเจาะจง

นพวิญช์การไฟฟา้ โดยนาย
นิคิน สมผิว

นพวิญช์การไฟฟา้ โดยนาย
นิคิน สมผิว

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
ซ026/2563 ลว 11 

กมุภาพนัธ์ 2563

5
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ารวจ ล้อวัดระยะ 

(กองช่าง)
      10,000.00       10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ซีซีอาร์
สปอร์ต กรุ๊ป

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ซีซีอาร์
สปอร์ต กรุ๊ป

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
ซ028/2563 ลว. 17 

กมุภาพนัธ์ 2563

6
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 

เคร่ืองพมิพ ์Multifuction Laser 
จ านวน 1 เคร่ือง (กองช่าง)

      14,500.00       14,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท กูก้สปีดคอมพวิเตอร์ 

จ ากดั
บริษัท กูก้สปีดคอมพวิเตอร์ 

จ ากดั
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ029/2563 ลว 17 
กมุภาพนัธ์ 2563

7
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  เกา้อี้

ท างานผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 4 ตัว (กองช่าง)

      12,000.00       12,000.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ซีซีอาร์

สปอร์ต กรุ๊ป
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ซีซีอาร์

สปอร์ต กรุ๊ป
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ030/2563 ลว. 17 
กมุภาพนัธ์ 2563

8

จ้างเหมาจัดท าแนวกนัไฟรอบพระ
ธาตุปู่ก่ า บ้านสบงาย หมูท่ี่ 5 ตาม
โครงการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและ

หมอกควัน

        8,400.00         8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายพรพรรณ  เขื่อนเพชร นายพรพรรณ  เขื่อนเพชร เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ120/2563 ลว 19 

กมุภาพนัธ์ 2563

9
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

สนับสนุนงานสาธารณสุขเทศบาล
ต าบลพระธาตุปู่ก่ า

        6,415.00         6,415.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญวิมล  สิทธิพร นางสาวขวัญวิมล  สิทธิพร เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ121/2563 ลว 4 
กมุภาพนัธ์ 2563



10

จ้างเหมาจัดท าใบประกาศนียบัตร 
A4 จ านวน 50 แผ่นๆละ 40 บาท 

ตามโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพบิัติ 
เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ. 63 ณ 
เทศบาลต าบลเมืองงาย

        2,000.00         2,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านคลิกคอม โดยนายชัชวาล 

 สุริวรรณ
ร้านคลิกคอม โดยนายชัชวาล 

 สุริวรรณ
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ121(1)/2563 ลว 13 
กมุภาพนัธ์ 2563

11

จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบ ารุง
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน ขค-287 เชียงใหม่ 

หมายเลขครุภัณฑ์ 001-53-0004

        3,660.00         3,660.00 เฉพาะเจาะจง
อูศุ่ภชัยยนต์ โดยนายศุภชัย  

จันเพชร
อูศุ่ภชัยยนต์ โดยนายศุภชัย  

จันเพชร
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ122/2563 ลว 18 
กมุภาพนัธ์ 2563

12

จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบ ารุง
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข

ทะเบียน นก-5576 เชียงใหม่ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 001-63-0001

        6,440.00         6,440.00 เฉพาะเจาะจง
อูศุ่ภชัยยนต์ โดยนายศุภชัย  

จันเพชร
อูศุ่ภชัยยนต์ โดยนายศุภชัย  

จันเพชร
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ123/2563 ลว 18 
กมุภาพนัธ์ 2563

13

จัดซ้ือเหรียญรางวัล เส้ือกฬีา และ
ถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขัน
กฬีา ศพด. ประจ าปีงบประมาณ 

2563

      12,210.00       12,210.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ซีซีอาร์

สปอร์ต กรุ๊ป
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ซีซีอาร์

สปอร์ต กรุ๊ป
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ031/2563 ลว. 20 
กมุภาพนัธ์ 2563

14
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  เกา้อี้

ส านักท างาน เจ้าหน้าที่ จ านวน 4 
ตัว (กองช่าง)

      10,000.00       10,000.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ซีซีอาร์

สปอร์ต กรุ๊ป
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ซีซีอาร์

สปอร์ต กรุ๊ป
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ032/2563 ลว. 21 
กมุภาพนัธ์ 2563

15

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 
83-3584 เชียงใหม่ หมายเลข

ครุภัณฑ์ 020-59-0001

      16,510.00       16,510.00 เฉพาะเจาะจง
อู ่3ต. อะไหล่ยนต์ โดยนาย

ชัยยา  แดงหม่อง
อู ่3ต. อะไหล่ยนต์ โดยนาย

ชัยยา  แดงหม่อง
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ0124/2563 ลว 25 
กมุภาพนัธ์ 2563



16

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ชนิดแบบ A3
 จ านวน 143 แผ่น ชนิดแบบ A4 
จ านวน 284 แผ่น เพื่อใช้ในกจิการ

งานสภาเทศฯ

          553.00           553.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรยุทธ  ยะจันทร์ นายวีรยุทธ  ยะจันทร์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ0125/2563 ลว 27 

กมุภาพนัธ์ 2563

17

จัดซ้ือถ้วยรางวัลและอปุกรณ์การ
กฬีา ตามโครงการกฬีาต้านภัยยา

เสพติด เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า
 ประจ าปีงบประมาณ 2563

      16,300.00       16,300.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ซีซีอาร์

สปอร์ต กรุ๊ป
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ซีซีอาร์

สปอร์ต กรุ๊ป
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ033/2563 ลว. 28 
กมุภาพนัธ์ 2563

18 จ้างเหมาจัดเกบ็ขยะมูลฝอย       17,000.00       17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรศักด์ิ  แกว้เมืองมา นายจีรศักด์ิ  แกว้เมืองมา เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ126/2563 ลว 28 

กมุภาพนัธ์ 2563

19 จ้างเหมาดูแลบ่อขยะ         8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรันตน์ สุกใส นายจิรันตน์ สุกใส เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ127/2563 ลว 28 

กมุภาพนัธ์ 2563

20 จ้างเหมารักษาความสะอาด         7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิตา  กลัดสวัสด์ิ นางสาวชนิตา  กลัดสวัสด์ิ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ128/2563 ลว 28 

กมุภาพนัธ์ 2563

21 จ้างเหมาสนับสนุนงานป้องกนั         7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง ส.ต. ปพน  ยืนยง ส.ต. ปพน  ยืนยง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ129/2563 ลว 28 

กมุภาพนัธ์ 2563

22 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย         6,500.00         6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล  แสนงาย นายสุรพล  แสนงาย เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ130/2563 ลว 28 

กมุภาพนัธ์ 2563

24 จ้างเหมาสนับสนุนงานป้องกนั         7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกยีรติศักด์ิ  ไชยมี นายเกยีรติศักด์ิ  ไชยมี เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ131/2563 ลว 28 

กมุภาพนัธ์ 2563

25 จ้างเหมาจัดเกบ็ค่าขยะมูลฝอย           826.00           826.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา  สร้างใหม่ นางสาววรัญญา  สร้างใหม่ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ132/2563 ลว 28 

กมุภาพนัธ์ 2563

26 จ้างเหมาจัดเกบ็เอกสาร ส านักปลัด         7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุวัติ  แสงภักดี นายอนุวัติ  แสงภักดี เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ133/2563 ลว 28 

กมุภาพนัธ์ 2563

28
จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สนับสนุน

งานสาธารณสุข
        6,475.00         6,475.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญวิมล  สิทธิพร นางสาวขวัญวิมล  สิทธิพร เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ134/2563 ลว 28 
กมุภาพนัธ์ 2563



จ้างเหมาบันทึกข้อมูล กองคลัง         7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววไลพร  แกว้ค า นางสาววไลพร  แกว้ค า เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ135/2563 ลว 28 

กมุภาพนัธ์ 2563

28
จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

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

จ126/2563 ลว 28 
กมุภาพนัธ์ 2563

29 จ้างเหมาจัดเกบ็เอกสาร กองคลัง         7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ  สุริวงค์ นางสาวเบญจวรรณ  สุริวงค์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ126/2563 ลว 28 

กมุภาพนัธ์ 2563

30
จ้างเหมาจัดเกบ็เอกสาร กอง

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

จ126/2563 ลว 28 
กมุภาพนัธ์ 2563

31
จ้างเหมาท าความสะอาดศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก บ้านแม่จาใต้

        7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุขนิตา  พรีะธรรม นางสาวศุขนิตา  พรีะธรรม เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ126/2563 ลว 28 

กมุภาพนัธ์ 2563

32
จ้างเหมาท าความสะอาดศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก บ้านสหกรณ์

        7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวนุชนาภรณ์  พงศ์

ธัญญาเขต
นางสาวนุชนาภรณ์  พงศ์

ธัญญาเขต
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ126/2563 ลว 28 
กมุภาพนัธ์ 2563

33 จ้างเหมาลูกมือช่าง         8,000.00       80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพศาล  ปันดิ นายไพศาล  ปันดิ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ126/2563 ลว 28 

กมุภาพนัธ์ 2563

34
จ้างเหมา (เช่า) เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

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

จ126/2563 ลว 28 
กมุภาพนัธ์ 2563

35
จ้างเหมา (เช่า) เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

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

จ126/2563 ลว 28 
กมุภาพนัธ์ 2563


