
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

จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 
รำยกำร (ธงพระนำมำภิไธย ส.ท. 

สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรม
รำชินีและแพขมำดอกรัก)

        1,350.00         1,350.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นำนำเชียงดำว จ ำกดั บริษัท นำนำเชียงดำว จ ำกดั เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง
ซ070/2563 ลว. 1 มิถุนำยน

 2563

2
จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 

รำยกำร (กรอบรูปพระฉำยำลักษณ์
ฯ)

        1,150.00         1,150.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจรูญ คัลเลอร์แล็บ ร้ำนจรูญ คัลเลอร์แล็บ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง
ซ071/2563 ลว. 1 มิถุนำยน

 2563

3
จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ือง

คอมพวิเตอร์ หมำยเลขครุภัณฑ์ 
416-53-0016

        1,000.00         1,000.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเมืองงำยคอมพวิเตอร์แคร์
 โดยนำยดุสิต วงค์จันทร์ตำ

ร้ำนเมืองงำยคอมพวิเตอร์แคร์
 โดยนำยดุสิต วงค์จันทร์ตำ

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง
จ242/2563 ลว 1 มิถุนำยน

 2563

4
จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่ม 
แผนงำนป้องกนัและบรรเทำสำ
ธำรณภัย ปี 2563 จ ำนวน 5 ชุด

          325.00           325.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจรูญ คัลเลอร์แล็บ ร้ำนจรูญ คัลเลอร์แล็บ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง
จ243/2563 ลว 1 มิถุนำยน

 2563

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2563

เทศบำลต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ

วันที่ 30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563



5

จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
รถยนต์ส่วนกลำง รถบรรทุกน้ ำ
ดับเพลิง หมำยเลขทะเบียน ผบ-

5902 เชียงใหม่ หมำยเลขครุภัณฑ์
 003-53-0001

        2,950.00         2,950.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน 3ต. อะไหล่ยนต์ ร้ำน 3ต. อะไหล่ยนต์ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง
จ244/2563 ลว. 1 มิถุนำยน

 2563

6
จ้ำงเหมำซ่อมแซมประตูอำคำร

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลพระธำตุปู่
ก่ ำ

        3,660.00         3,660.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิตภำ อลูมิเนียม ร้ำนจิตภำ อลูมิเนียม เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง
จ245/2563 ลว 2 มิถุนำยน

 2563

7
จัดซ้ือเกำ้อีพ้ลำสติกพร้อมสกรีนชื่อ

เทศบำลฯ จ ำนวน 100 ตัว
      24,500.00       24,500.00 เฉพำะเจำะจง อูแ่ม่ข้อนนำนำภัณฑ์ อูแ่ม่ข้อนนำนำภัณฑ์ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง

ซ072/2563 ลว. 2 มิถุนำยน
 2563

8
จัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 

(วัสดุส้ินเปลือง) สีสเปรย์ จ ำนวน 3
 กระป๋อง

          150.00           150.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นำนำเชียงดำว จ ำกดั บริษัท นำนำเชียงดำว จ ำกดั เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง
ซ073/2563 ลว. 5 มิถุนำยน

 2563

9

จัดซ้ือยำงรถยนต์ จ ำนวน 4 เส้น 
เพื่อเปล่ียนยำงรถยนต์ส่วนกลำง 
CHEVROLET หมำยเลขทะเบียน 

กร-8835เชียงใหม่ หมำยเลข
ครุภัณฑ์ 001-48-0002

      11,200.00       11,200.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเอ&ออยล์ โดยนำงลัดดำ

วัลย์  โพธิ
ร้ำนเอ&ออยล์ โดยนำงลัดดำ

วัลย์  โพธิ
เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง

ซ074/2563 ลว. 8 มิถุนำยน
 2563

10
จัดซ้ือกระสอบใหม่ ขนำด 18"x30"

 จ ำนวน 500 ใบ
        3,500.00         3,500.00 เฉพำะเจำะจง อูแ่ม่ข้อนนำนำภัณฑ์ อูแ่ม่ข้อนนำนำภัณฑ์ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง

ซ075/2563 ลว. 8 มิถุนำยน
 2563

11

จัดซ้ือยำงรถยนต์ จ ำนวน 3 
รำยกำร เพื่อเปล่ียนยำงรถยนต์
ส่วนกลำง ISUZU หมำยเลข
ทะเบียน 83-3854 เชียงใหม่ 

หมำยเลขครุภัณฑ์ 020-59-0001

        6,200.00         6,200.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเอ&ออยล์ โดยนำงลัดดำ

วัลย์  โพธิ
ร้ำนเอ&ออยล์ โดยนำงลัดดำ

วัลย์  โพธิ
เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง

ซ076/2563 ลว. 8 มิถุนำยน
 2563

12
จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 21 

รำยกำร (กองคลัง)
      19,793.00       19,793.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นำนำเชียงดำว จ ำกดั บริษัท นำนำเชียงดำว จ ำกดั เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง

ซ077/2563 ลว. 9 มิถุนำยน
 2563



13
จ้ำงเหมำท ำตรำยำงและป้ำยอะคลี

ลิค (กองคลัง)
        1,170.00         1,170.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนรำ ดีไซน์ ร้ำนนรำ ดีไซน์ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง

จ246/2563 ลว. 11 
มิถุนำยน 2563

14
จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ือง

คอมพวิเตอร์ หมำยเลขครุภัณฑ์ 
416-53-0015 (กองกำรศึกษำ)

        2,350.00         2,350.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเมืองงำยคอมพวิเตอร์แคร์
 โดยนำยดุสิต วงค์จันทร์ตำ

ร้ำนเมืองงำยคอมพวิเตอร์แคร์
 โดยนำยดุสิต วงค์จันทร์ตำ

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง
จ247/2563 ลว 12 

มิถุนำยน  2563

15
จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ือง

คอมพวิเตอร์ หมำยเลขครุภัณฑ์ 
416-53-0001 (กองช่ำง)

          350.00           350.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเมืองงำยคอมพวิเตอร์แคร์
 โดยนำยดุสิต วงค์จันทร์ตำ

ร้ำนเมืองงำยคอมพวิเตอร์แคร์
 โดยนำยดุสิต วงค์จันทร์ตำ

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง
จ249/2563 ลว 15 

มิถุนำยน  2563

16

จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
รถยนต์ส่วนกลำง รถบรรทุกน้ ำ
ดับเพลิง หมำยเลขทะเบียน ผบ-

5902 เชียงใหม่ หมำยเลขครุภัณฑ์
 003-53-0001

      14,730.00       14,730.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน 3ต. อะไหล่ยนต์ ร้ำน 3ต. อะไหล่ยนต์ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง
จ250/2563 ลว. 23 

มิถุนำยน 2563

17
จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ คร้ังที่ 3 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

(ส ำนักปลัด)
      11,640.00       11,640.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท กูด้สปีด คอมพวิเตอร์ 
จ ำกดั

บริษัท กูด้สปีด คอมพวิเตอร์ 
จ ำกดั

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง
ซ078/2563 ลว. 23 

มิถุนำยน 2563

18

จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ประจ ำภำค
เรียนที่ 1/2563 ศูนย์พฒันำเด็ก

เล็กสังกดัเทศบำลต ำบลพระธำตุปู่
ก่ ำ จ ำนวน 3 ศูนย์

      39,537.92       39,537.92 เฉพำะเจำะจง
องค์กำรส่งเสริมกจิกำรโคนม 

แห่งประเทศไทย
องค์กำรส่งเสริมกจิกำรโคนม 

แห่งประเทศไทย
เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง

ซ079/2563 ลว. 26 
มิถุนำยน 2563

19

จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
รถยนต์ส่วนกลำง CHEVROLET 

หมำยเลขทะเบียน ขค-287 
เชียงใหม่ หมำยเลขครุภัณฑ์ 

001-53-0004

          850.00           850.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำน ส.กำรช่ำง โดยนำย

ประเสริฐ  อยู่แดง
ร้ำน ส.กำรช่ำง โดยนำย

ประเสริฐ  อยู่แดง
เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง

จ251/2563 ลว. 30 
มิถุนำยน 2563

20 จ้ำงเหมำจัดเกบ็ขยะมูลฝอย       17,000.00       17,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยจีรศักด์ิ  แกว้เมืองมำ นำยจีรศักด์ิ  แกว้เมืองมำ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง
จ252/2563 ลว. 30 

มิถุนำยน 2563



21
จ้ำงเหมำรักษำควำมสะอำดที่ท ำ
กำรส ำนักงำนเทศบำลต ำบลพระ

ธำตุปู่ก่ ำ
        7,000.00         7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวชนิตำ  กลัดสวัสด์ิ นำงสำวชนิตำ  กลัดสวัสด์ิ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง

จ253/2563 ลว. 30 
มิถุนำยน 2563

22 จ้ำงเหมำสนับสนุนงำนป้องกนั         7,000.00         7,000.00 เฉพำะเจำะจง ส.ต. ปพน  ยืนยง ส.ต. ปพน  ยืนยง เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง
จ254/2563 ลว. 30 

มิถุนำยน 2563

23 จ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัย         6,500.00         6,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุรพล  แสนงำย นำยสุรพล  แสนงำย เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง
จ255/2563 ลว. 30 

มิถุนำยน 2563

24 จ้ำงเหมำจัดเกบ็ค่ำขยะมูลฝอย           816.00           816.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำววรัญญำ  สร้ำงใหม่ นำงสำววรัญญำ  สร้ำงใหม่ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง
จ256/2563 ลว. 30 

มิถุนำยน 2563

25 จ้ำงเหมำจัดเกบ็เอกสำร ส ำนักปลัด         7,500.00         7,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยอนุวัติ  แสงภักดี นำยอนุวัติ  แสงภักดี เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง
จ257/2563 ลว. 30 

มิถุนำยน 2563

26
จ้ำงเหมำผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สนับสนุน

งำนสำธำรณสุข
        6,475.00         6,475.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวขวัญวิมล  สิทธิพร นำงสำวขวัญวิมล  สิทธิพร เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง

จ258/2563 ลว. 30 
มิถุนำยน 2563

27 จ้ำงเหมำบันทึกข้อมูล กองคลัง         7,500.00         7,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำววไลพร  แกว้ค ำ นำงสำววไลพร  แกว้ค ำ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง
จ259/2563 ลว. 30 

มิถุนำยน 2563

28
จ้ำงเหมำผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน

และบัญขี กองคลัง
        8,700.00         8,700.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวรัชนี  มัน่คง นำงสำวรัชนี  มัน่คง เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง

จ260/2563 ลว. 30 
มิถุนำยน 2563

29 จ้ำงเหมำจัดเกบ็เอกสำร กองคลัง         7,000.00         7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวเบญจวรรณ  สุริวงค์ นำงสำวเบญจวรรณ  สุริวงค์ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง
จ261/2563 ลว. 30 

มิถุนำยน 2563

30
จ้ำงเหมำจัดเกบ็เอกสำร กอง

กำรศึกษำ
        7,000.00         7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวผุสดี  ผัดแกว้ นำงสำวผุสดี  ผัดแกว้ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง

จ262/2563 ลว. 30 
มิถุนำยน 2563

31
จ้ำงเหมำรักษำควำมสะอำดที่ท ำ
กำรส ำนักงำนเทศบำลต ำบลพระ

ธำตุปู่ก่ ำ
        7,000.00         7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวศุขนิตำ  พรีะธรรม นำงสำวศุขนิตำ  พรีะธรรม เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง

จ263/2563 ลว. 30 
มิถุนำยน 2563

32
จ้ำงเหมำผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สนับสนุน

งำนสำธำรณสุข
        7,000.00         7,000.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวนุชนำภรณ์  พงศ์
ธัญญำเขต

นำงสำวนุชนำภรณ์  พงศ์
ธัญญำเขต

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง
จ264/2563 ลว. 30 

มิถุนำยน 2563



33 จ้ำงเหมำลูกมือช่ำง         8,000.00         8,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยไพศำล  ปันดิ นำยไพศำล  ปันดิ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง
จ265/2563 ลว. 30 

มิถุนำยน 2563

34
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก 
ปฏิบัติงำนด้ำนช่ำงโยธำ

        7,500.00         7,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยนิติวัตร  สมศักด์ิ นำยนิติวัตร  สมศักด์ิ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง
จ266/2563 ลว. 30 

มิถุนำยน 2563

35
จ้ำงเหมำ (เช่ำ) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

กองคลัง
        3,000.00         3,000.00 เฉพำะเจำะจง เอสพ ีดีเวลลอปเม้ท์ เอสพ ีดีเวลลอปเม้ท์ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง

จ267/2563 ลว. 30 
มิถุนำยน 2563

36
จ้ำงเหมำ (เช่ำ) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

ส ำนักปลัด
        3,000.00         3,000.00 เฉพำะเจำะจง เอสพ ีดีเวลลอปเม้ท์ เอสพ ีดีเวลลอปเม้ท์ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง

จ268/2563 ลว. 30 
มิถุนำยน 2563


