
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
จัดซ้ืองานบ้านงานครัว (กอง

การศึกษา)
      20,000.00       20,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเด่นเจริญพานิชย์ โดย ว่า
ที่ร้อยตรีหญงิ จิรภา ประกอบ

เที่ยง

ร้านเด่นเจริญพานิชย์ โดย ว่า
ที่ร้อยตรีหญงิ จิรภา ประกอบ

เที่ยง
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ063/2563 ลว. 1 
พฤษภาคม 2563

2
จ้างเหมาเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของ

เทศบาลต่าบลพระธาตุปู่ก่่า ต้ังแต่
วันที่ 1 พ.ค. 63 ถึง 30 เม.ย. 64

        5,000.00         5,000.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ มดงาน

ดอทคอม
ห้างหุ้นส่วนสามัญ มดงาน

ดอทคอม
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ212/2563 ลว 1 
พฤษภาคม 2563

3
จ้างเหมาออกแบบงานกอ่สร้าง

ต่างๆ จ่านวน 6 โครงการ
      26,000.00       26,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอสซีสดีไซน์แอนด์
คอนสตรัทชั่น จ่ากดั

บริษัท แอสซีสดีไซน์แอนด์
คอนสตรัทชั่น จ่ากดั

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ213/2563 ลว 13 
พฤษภาคม 2563

4

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ (สารกา่จัดลูกน้่ายุงลาย 

(ทรายอะเบท) ขนาด 20 กรัม 
จ่านวน 1 ถัง)

        6,000.00         6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟาร์มา เคมีคอล ร้านฟาร์มา เคมีคอล เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
ซ064/2563 ลว. 13 

พฤษภาคม 2563

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563

เทศบำลต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ

วันที่ 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563



5

จ้างเหมาซ่อมบ่ารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลาง CHEVROLET 

หมายเลขทะเบียน กร-8835
เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 

001-48-0002

          380.00           380.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ส.การช่าง โดยนาย

ประเสริฐ  อยู่แดง
ร้าน ส.การช่าง โดยนาย

ประเสริฐ  อยู่แดง
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ214/2563 ลว. 14 
พฤษภาคม 2563

6

จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-56-0002 และหมายเลข
ครุภัณฑ์ 416-56-0003 (กอง

การศึกษา)

        1,050.00         1,050.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านเมืองงายคอมพวิเตอร์แคร์
 โดยนายดุสิต วงค์จันทร์ตา

ร้านเมืองงายคอมพวิเตอร์แคร์
 โดยนายดุสิต วงค์จันทร์ตา

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ215/2563 ลว 15 
พฤษภาคม 2563

7

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ประจ่าภาค
เรียนที่ 2/2563 ส่าหรับศูนย์พฒันา
เด็กเล็กในสังกดัเทศบาลต่าบลพระ

ธาตุปู่ก่่า จ่านวน 3 ศูนย์

      15,999.72       15,999.72 เฉพาะเจาะจง
องค์การส่งเสริมกจิการโคนม 

แห่งประเทศไทย
องค์การส่งเสริมกจิการโคนม 

แห่งประเทศไทย
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ065/2563 ลว. 15 
พฤษภาคม 2563

8
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
(ห้องปลัดเทศบาล) หมายเลข

ครุภัณฑ์ 420-48-0001
          800.00           800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านซะป๊ะเมา โดยนายจีระ
ศักด์ิ เรือนใหญ่

ร้านซะป๊ะเมา โดยนายจีระ
ศักด์ิ เรือนใหญ่

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ216/2563 ลว. 16 

พฤษภาคม 2563

9

จ้างเหมาซ่อมบ่ารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลาง CHEVROLET 

หมายเลขทะเบียน กร-8835
เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 

001-48-0002

          680.00           680.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ส.การช่าง โดยนาย

ประเสริฐ  อยู่แดง
ร้าน ส.การช่าง โดยนาย

ประเสริฐ  อยู่แดง
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ217/2563 ลว. 16 
พฤษภาคม 2563

10
จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ือง

คอมพวิเตอร์โน๊ตบุค หมายเลข
ครุภัณฑ์ 416-57-0007

          500.00           500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นคอมพวิเตอร์ ร้านต้นคอมพวิเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ218/2563 ลว 16 
พฤษภาคม 2563



11

จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-60-0014 และหมายเลข

ครุภัณฑ์ 416-57-0005

        3,600.00         3,600.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านเมืองงายคอมพวิเตอร์แคร์
 โดยนายดุสิต วงค์จันทร์ตา

ร้านเมืองงายคอมพวิเตอร์แคร์
 โดยนายดุสิต วงค์จันทร์ตา

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ219/2563 ลว 16 
พฤษภาคม 2563

12

จ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะ ตาม
โครงการแกไ้ขปัญหาการกา่จัดขยะ
ในชุมชน ในเขตเทศบาลต่าบลพระ

ธาตุปู่ก่่า

      87,000.00       87,000.00 เฉพาะเจาะจง
กบแบ็คโฮบริการ โดยนาย

สมบัติ เจริญเมือง
กบแบ็คโฮบริการ โดยนาย

สมบัติ เจริญเมือง
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ220/2563 ลว 26 
พฤษภาคม 2563

13
จ้างเหมาบุคคลภายนอกพน่หมอก

ควัน ตามโครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2563

        9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิน  แกว้เมืองมา นายวิน  แกว้เมืองมา เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ221/2563 ลว 27 
พฤษภาคม 2563

14
จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ่านวน 28 

รายการ (กองช่าง)
      16,575.00       16,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธราดลวัสดุกอ่สร้าง ร้านธราดลวัสดุกอ่สร้าง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ066/2563 ลว. 27 
พฤษภาคม 2563

15
จัดซ้ือทรายอะเบทและสารพน่

กา่จัดยุง ตามโครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2563

      26,400.00       26,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟาร์มา เคมีคอล ร้านฟาร์มา เคมีคอล เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
ซ067/2563 ลว. 27 

พฤษภาคม 2563

16
จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร จ่านวน 2
 รายการ (เคร่ืองพน่ยาและเคร่ือง

สูบน้่า)
      18,900.00       18,900.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน F.T. อะไหล่ยนต์ โดย
นายกติติ  ภูมิมาลา

ร้าน F.T. อะไหล่ยนต์ โดย
นายกติติ  ภูมิมาลา

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
ซ068/2563 ลว. 27 

พฤษภาคม 2563

17
จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ่านวน 2 

รายการ กองช่าง คร้ังที่ 2
      31,640.00       31,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพชัรินการค้า ร้านพชัรินการค้า เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ069/2563 ลว. 27 
พฤษภาคม 2563

23 จ้างเหมาจัดเกบ็ขยะมูลฝอย       17,000.00       17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรศักด์ิ  แกว้เมืองมา นายจีรศักด์ิ  แกว้เมืองมา เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ222/2563 ลว. 29 

พฤษภาคม 2563

24
จ้างเหมารักษาความสะอาดที่ท่า
การส่านักงานเทศบาลต่าบลพระ

ธาตุปู่ก่่า
        7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิตา  กลัดสวัสด์ิ นางสาวชนิตา  กลัดสวัสด์ิ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ223/2563 ลว. 29 
พฤษภาคม 2563



25 จ้างเหมาสนับสนุนงานป้องกนั         7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง ส.ต. ปพน  ยืนยง ส.ต. ปพน  ยืนยง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ224/2563 ลว. 29 

พฤษภาคม 2563

26 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย         6,500.00         6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล  แสนงาย นายสุรพล  แสนงาย เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ225/2563 ลว. 29 

พฤษภาคม 2563

27 จ้างเหมาจัดเกบ็ค่าขยะมูลฝอย           816.00           816.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา  สร้างใหม่ นางสาววรัญญา  สร้างใหม่ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ226/2563 ลว. 29 

พฤษภาคม 2563

28 จ้างเหมาจัดเกบ็เอกสาร ส่านักปลัด         7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุวัติ  แสงภักดี นายอนุวัติ  แสงภักดี เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ227/2563 ลว. 29 

พฤษภาคม 2563

29
จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สนับสนุน

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

จ228/2563 ลว. 29 
พฤษภาคม 2563

30 จ้างเหมาบันทึกข้อมูล กองคลัง         7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววไลพร  แกว้ค่า นางสาววไลพร  แกว้ค่า เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ229/2563 ลว. 29 

พฤษภาคม 2563

31
จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

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

จ230/2563 ลว. 29 
พฤษภาคม 2563

32 จ้างเหมาจัดเกบ็เอกสาร กองคลัง         7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ  สุริวงค์ นางสาวเบญจวรรณ  สุริวงค์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ231/2563 ลว. 29 

พฤษภาคม 2563

33
จ้างเหมาจัดเกบ็เอกสาร กอง

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

จ232/2563 ลว. 29 
พฤษภาคม 2563

34
จ้างเหมารักษาความสะอาดที่ท่า
การส่านักงานเทศบาลต่าบลพระ

ธาตุปู่ก่่า
        7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุขนิตา  พรีะธรรม นางสาวศุขนิตา  พรีะธรรม เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ233/2563 ลว. 29 
พฤษภาคม 2563

35
จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สนับสนุน

งานสาธารณสุข
        7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนุชนาภรณ์  พงศ์
ธัญญาเขต

นางสาวนุชนาภรณ์  พงศ์
ธัญญาเขต

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ234/2563 ลว. 29 

พฤษภาคม 2563

36 จ้างเหมาลูกมือช่าง         8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพศาล  ปันดิ นายไพศาล  ปันดิ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ235/2563 ลว. 29 

พฤษภาคม 2563

37
จ้างเหมาบุคคลภายนอก 
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา

        7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติวัตร  สมศักด์ิ นายนิติวัตร  สมศักด์ิ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ236/2563 ลว. 29 

พฤษภาคม 2563



38
จ้างเหมา (เช่า) เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

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

จ237/2563 ลว. 29 
พฤษภาคม 2563

39
จ้างเหมา (เช่า) เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ส่านักปลัด
        3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง เอสพ ีดีเวลลอปเม้ท์ เอสพ ีดีเวลลอปเม้ท์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ238/2563 ลว. 29 
พฤษภาคม 2563


