
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 จ้างเหมาท าตรายาง (กองคลัง)         1,100.00         1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนรา ดีไซน์ ร้านนรา ดีไซน์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ179/2563 ลว. 1 เมษายน

2563

2
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0003 
(กองการศึกษา)

        1,200.00         1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นคอมพวิเตอร์ ร้านต้นคอมพวิเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ180/2563 ลว 2 เมษายน

2563

3
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์
ส่วนกลาง (รถโซนิค) หมายเลข

ครุภัณฑ์ 009-52-0003
        1,290.00         1,290.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกสิทธ์ิ  มังกร นายเอกสิทธ์ิ  มังกร เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ181/2563 ลว 2 เมษายน
2563

4

จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
สนับสนุนงานป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัย (ในสถานการณ์ภัยแล้ง
 ไฟป่าและหมอกควัน) ของ
เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า 

ระหว่างวันที่ 10 -30 เมษายน 
2563 (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และ

วันหยุดนักขัตฤกษ)์

        4,500.00         4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายปิยะ  แดงหมาก นายปิยะ  แดงหมาก เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ182/2563 ลว 8 เมษายน

2563

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2563

เทศบำลต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ

วันที่ 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563



5

จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
สนับสนุนงานป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัย (ในสถานการณ์ภัยแล้ง
 ไฟป่าและหมอกควัน) ของ
เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า 

ระหว่างวันที่ 10 -30 เมษายน 
2563 (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และ

วันหยุดนักขัตฤกษ)์

        4,500.00         4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชนาศิษฏ์  ยะป่ะแอ นายชนาศิษฏ์  ยะป่ะแอ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ183/2563 ลว 8 เมษายน

2563

6

จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
สนับสนุนงานป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัย (ในสถานการณ์ภัยแล้ง
 ไฟป่าและหมอกควัน) ของ
เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า 

ระหว่างวันที่ 10 -30 เมษายน 
2563 (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และ

วันหยุดนักขัตฤกษ)์

        4,500.00         4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพนัธ์  คล่องแคล่ว นายจักรพนัธ์  คล่องแคล่ว เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ184/2563 ลว 8 เมษายน

2563

7

จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
สนับสนุนงานป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัย (ในสถานการณ์ภัยแล้ง
 ไฟป่าและหมอกควัน) ของ
เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า 

ระหว่างวันที่ 10 -30 เมษายน 
2563 (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และ

วันหยุดนักขัตฤกษ)์

        4,500.00         4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอกุฤต  คนสอาด นายอกุฤต  คนสอาด เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ185/2563 ลว 8 เมษายน

2563

8
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 18 

รายการ (กองคลัง)
        4,939.00         4,939.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ053/2563 ลว. 8 เมษายน
 2563



9
จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์ เคร่ืองวัดอณุหภูมิ 
จ านวน 3 เคร่ือง

        8,970.00         8,970.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านเด่นเจริญพานิชย์ โดย ว่า
ที่ร้อยตรีหญงิ จิรภา ประกอบ

เที่ยง

ร้านเด่นเจริญพานิชย์ โดย ว่า
ที่ร้อยตรีหญงิ จิรภา ประกอบ

เที่ยง
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ054/2563 ลว. 8 เมษายน
 2563

10

จัดซ้ืออปุกรณ์ส าหรับห้องเรียนตาม
โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ 

เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า

      27,630.00       27,630.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เวิร์ค คอมพวิเตอร์

เซอร์วิส จ ากดั
บริษัท เวิร์ค คอมพวิเตอร์

เซอร์วิส จ ากดั
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ055/2563 ลว. 8 เมษายน
 2563

11
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว น้ ายาไฮ
เตอร์ 2,500 มล. จ านวน 40 ขวด

        4,800.00         4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
ซ057/2563 ลว. 13 

เมษายน 2563

12
จัดซ้ือครุภัณฑ์โรงงาน เล่ือยโซ่ยนต์

 จ านวน 1 เคร่ือง (ส านักปลัด)
        9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน F.T. อะไหล่ยนต์ โดย
นายกติติ  ภูมิมาลา

ร้าน F.T. อะไหล่ยนต์ โดย
นายกติติ  ภูมิมาลา

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
ซ058/2563 ลว. 13 

เมษายน 2563

13

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลาง CHEVROLET 

หมายเลขทะเบียน กร-8835
เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 

001-48-0002

        2,040.00         2,040.00 เฉพาะเจาะจง
อูศุ่ภชัยยนต์ โดยนายศุภชัย 

จั่นเพชร
อูศุ่ภชัยยนต์ โดยนายศุภชัย 

จั่นเพชร
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ187/2563 ลว. 13 
เมษายน 2563

14

จ้างเหมาท าป้ายโครงไม้ "จุดคัด
กรอง" เพื่อป้องกนัโรคไวรัส 
COVID-19 ขนาด 1x2 เมตร 

จ านวน 1 ป้าย

          900.00           900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนรา ดีไซน์ ร้านนรา ดีไซน์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ188/2563 ลว. 15 

เมษายน2563

15
จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
จ านวน 20 ถุง

        3,900.00         3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
ซ059/2563 ลว. 16 

เมษายน 2563

16
จัดซ้ือถังน้ าแบบพลาสติก จ านวน 8

 ถัง
      67,200.00       67,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ้านท้องถิ่นไทย จ ากดั บริษัท บ้านท้องถิ่นไทย จ ากดั เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ060/2563 ลว. 23 
เมษายน 2563



17
จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ จ านวน 3

 รายการ (กองคลัง)
        1,530.00         1,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ061/2563 ลว. 30 
เมษายน 2563

18
จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์ จ านวน 2 รายการ
        2,290.00         2,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ062/2563 ลว. 30 
เมษายน 2563

19

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลาง CHEVROLET 

หมายเลขทะเบียน ขค-287 
เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 

001-53-0004

        5,300.00         5,300.00 เฉพาะเจาะจง
อูศุ่ภชัยยนต์ โดยนายศุภชัย 

จั่นเพชร
อูศุ่ภชัยยนต์ โดยนายศุภชัย 

จั่นเพชร
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ189/2563 ลว. 30 
เมษายน 2563

20

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลาง CHEVROLET 

หมายเลขทะเบียน กร-8835
เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 

001-48-0002

        4,300.00         4,300.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ส.การช่าง โดยนาย

ประเสริฐ  อยู่แดง
ร้าน ส.การช่าง โดยนาย

ประเสริฐ  อยู่แดง
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ190/2563 ลว. 30 
เมษายน 2563

21

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลาง TOYOTA หมายเลข
ทะเบียน นก-5576 เชียงใหม่ 

หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0001

        4,730.00         4,730.00 เฉพาะเจาะจง
อูศุ่ภชัยยนต์ โดยนายศุภชัย 

จั่นเพชร
อูศุ่ภชัยยนต์ โดยนายศุภชัย 

จั่นเพชร
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ191/2563 ลว. 30 
เมษายน 2563

22 จ้างเหมาจัดเกบ็ขยะมูลฝอย       17,000.00       17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรศักด์ิ  แกว้เมืองมา นายจีรศักด์ิ  แกว้เมืองมา เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ194/2563 ลว. 30 

เมษายน 2563

23
จ้างเหมารักษาความสะอาดที่ท า
การส านักงานเทศบาลต าบลพระ

ธาตุปู่ก่ า
        7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิตา  กลัดสวัสด์ิ นางสาวชนิตา  กลัดสวัสด์ิ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ195/2563 ลว. 30 
เมษายน 2563

24 จ้างเหมาสนับสนุนงานป้องกนั         7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง ส.ต. ปพน  ยืนยง ส.ต. ปพน  ยืนยง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ196/2563 ลว. 30 

เมษายน 2563

25 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย         6,500.00         6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล  แสนงาย นายสุรพล  แสนงาย เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ197/2563 ลว. 30 

เมษายน 2563



26 จ้างเหมาจัดเกบ็ค่าขยะมูลฝอย           816.00           816.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา  สร้างใหม่ นางสาววรัญญา  สร้างใหม่ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ198/2563 ลว. 30 

เมษายน 2563

27 จ้างเหมาจัดเกบ็เอกสาร ส านักปลัด         7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุวัติ  แสงภักดี นายอนุวัติ  แสงภักดี เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ199/2563 ลว. 30 

เมษายน 2563

28
จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สนับสนุน

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

จ200/2563 ลว. 30 
เมษายน 2563

29 จ้างเหมาบันทึกข้อมูล กองคลัง         7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววไลพร  แกว้ค า นางสาววไลพร  แกว้ค า เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ201/2563 ลว. 30 

เมษายน 2563

30
จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

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

จ202/2563 ลว. 30 
เมษายน 2563

31 จ้างเหมาจัดเกบ็เอกสาร กองคลัง         7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ  สุริวงค์ นางสาวเบญจวรรณ  สุริวงค์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ203/2563 ลว. 30 

เมษายน 2563

32
จ้างเหมาจัดเกบ็เอกสาร กอง

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

จ204/2563 ลว. 30 
เมษายน 2563

33
จ้างเหมารักษาความสะอาดที่ท า
การส านักงานเทศบาลต าบลพระ

ธาตุปู่ก่ า
        7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุขนิตา  พรีะธรรม นางสาวศุขนิตา  พรีะธรรม เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ205/2563 ลว. 30 
เมษายน 2563

34
จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สนับสนุน

งานสาธารณสุข
        7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนุชนาภรณ์  พงศ์
ธัญญาเขต

นางสาวนุชนาภรณ์  พงศ์
ธัญญาเขต

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ206/2563 ลว. 30 

เมษายน 2563

35 จ้างเหมาลูกมือช่าง         8,000.00       80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพศาล  ปันดิ นายไพศาล  ปันดิ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ207/2563 ลว. 30 

เมษายน 2563

36
จ้างเหมาบุคคลภายนอก 
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา

        7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติวัตร  สมศักด์ิ นายนิติวัตร  สมศักด์ิ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ208/2563 ลว. 30 

เมษายน 2563

37
จ้างเหมา (เช่า) เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

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

จ209/2563 ลว. 30 
เมษายน 2563

38
จ้างเหมา (เช่า) เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

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

จ210/2563 ลว. 30 
เมษายน 2563


