
6 แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ  รำคำกลำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

 หรือจัดจ้ำง 

(บำท)
 (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

(2) (3)  (4)   (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (ส านัก

ปลัด) คร้ังท่ี 1 ประจ าปี

งบประมาณ 2564 จ านวน 2 

รายการ

        2,200.00         2,200.00 เฉพาะเจาะจง อู่แม่ข้อนนานาภัณฑ์ อู่แม่ข้อนนานาภัณฑ์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง ซ005/2564 ลว. 3 

พฤศจิกายน 2563

2 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์เพ่ือน ามา

เปล่ียนรถยนต์ส่วนกลาง หมาบ

เลขทะเบียน นก-5576 เชียงใหม่ 

หมายเลขครุภัณฑ์ 001-63-0006

        3,200.00         3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.การช่าง ร้าน ส.การช่าง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง ซ006/2564 ลว. 3 

พฤศจิกายน 2563

3 จ้างเหมาจัดท าตรายาง (ส านัก

ปลัด) จ านวน 2 รายการ

           290.00            290.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนรา ดีไซน์ ร้านนรา ดีไซน์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง จ025/2564 ลว. 3 

พฤศจิกายน 2563

4 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จ านวน 7 

รายการ เพ่ือใช้ในกิจการงาน

เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า

        1,025.00         1,025.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ปราณีก๊อปป้ี ร้านแม่ปราณีก๊อปป้ี เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง จ026/2564 ลว. 3 

พฤศจิกายน 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2563

เทศบำต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563



5 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์

ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน นง-

6894 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์

 001-57-0005 (ติดต้ังประตูโครง

เหล็ก ,ซ่อมเบาะและซ่อมหลังคา

      15,000.00       15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมัยการเบาะ ร้านสมัยการเบาะ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง จ027/2564 ลว. 18 

พฤศจิกายน 2563

6 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ าศูนยัฒนา

เด็กเล็กสังกัดเทศบาลจ าบลพระ

ธาตุปู่ก่ า จ านวน 3 ศูนย์

      26,200.00       26,200.00 เฉพาะเจาะจง นายพรพรรณ  เข่ือนเพชร นายพรพรรณ  เข่ือนเพชร เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง จ028/2564 ลว. 27 

พฤศจิกายน 2563

7 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

สันกาว โครงการฝึกอบรม

หลักสูตรการด าเนินการทางวินัย 

ส าหรับผู้บริหาร จ านวน 12 เล่ม

        2,700.00         2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ปราณีก๊อปป้ี ร้านแม่ปราณีก๊อปป้ี เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง จ029/2564 ลว. 25 

พฤศจิกายน 2563

8 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) คร้ังท่ี

 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564

      39,900.00       39,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธราดลวัสดุก่อสร้าง ร้านธราดลวัสดุก่อสร้าง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง ซ007/2564 ลว. 25 

พฤศจิกายน 2563

9 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา

คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 

416-53-0017

           500.00            500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นคอมพิวเตอร์ ร้านต้นคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง จ030/2564 ลว. 30 

พฤศจิกายน 2563

10 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย 

ประจ าเดือนธันวาคม 2563

      17,000.00       17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรศักด์ิ  แก้วเมืองมา นายจีรศักด์ิ  แก้วเมืองมา เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง จ031/2564 ลว. 30 

พฤศจิกายน 2563

11 จ้างเหมาบริการดูแลบ่อขยะ 

ประจ าเดือนธันวาคม 2563

        8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรันตน์  สุกใส นายจิรันตน์  สุกใส เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง จ032/2564 ลว. 30 

พฤศจิกายน 2563



12 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีสนับสนุน

งานสาธารณสุข ประจ าเดือน

ธันวาคม 2563

        7,700.00         7,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญวิมล  สิทธิพร นางสาวขวัญวิมล  สิทธิพร เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง จ033/2564 ลว. 30 

พฤศจิกายน 2563

13 จ้างเหมารักษาความสะอาดท่ีท า

การส านักงานเทศบาลต าบลพระ

ธาตุปู่ก่ า ประจ าเดือนธันวาคม 

2563

        7,150.00         7,150.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิตา  กลัดสวัสด์ิ นางสาวชนิตา  กลัดสวัสด์ิ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง จ034/2564 ลว. 30 

พฤศจิกายน 2563

14 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 

ประจ าเดือธันวาคม 2563

        6,700.00         6,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล  แสนงาย นายสุรพล  แสนงาย เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง จ035/2564 ลว. 30 

พฤศจิกายน 2563

15 จ้างเหมาจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย 

ประจ าเดือนธันวาคม 2563

           832.00            832.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา  สร้างใหม่ นางสาววรัญญา  สร้างใหม่ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง จ036/2564 ลว. 30 

พฤศจิกายน 2563

16 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี

สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ประจ าเดือนธันวาคม 

2563

        7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา  เข่ือนเพชร นายสุริยา  เข่ือนเพชร เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง จ037/2564 ลว. 30 

พฤศจิกายน 2563

17 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี

สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ประจ าเดือนธันวาคม 

2563

        7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนพดล  มณีรัตน์ นายนพดล  มณีรัตน์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง จ038/2564 ลว. 30 

พฤศจิกายน 2563

18 จ้างเหมาบันทึกข้อมูล กองคลัง 

ประจ าเดือนธันวาคม 2563

        7,800.00         7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววไลพร  แก้วค า นางสาววไลพร  แก้วค า เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง จ039/2564 ลว. 30 

พฤศจิกายน 2563



19 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงิน

และบัญขี กองคลัง ประจ าเดือน

ธันวาคม 2563

        8,700.00         8,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี  ม่ันคง นางสาวรัชนี  ม่ันคง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง จ040/2564 ลว. 30 

พฤศจิกายน 2563

20 จ้างเหมาจัดเก็บเอกสาร กองคลัง 

ประจ าเดือนธันวาคม 2563

        7,200.00         7,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ  สุริวงค์ นางสาวเบญจวรรณ  สุริวงค์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง จ041/2564 ลว. 30 

พฤศจิกายน 2563

21 จ้างเหมาจัดเก็บเอกสาร กอง

การศึกษา ประจ าเดือนธันวาคม 

2563

        7,200.00         7,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวผุสดี  ผัดแก้ว นางสาวผุสดี  ผัดแก้ว เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง จ042/2564 ลว. 30 

พฤศจิกายน 2563

22 จ้างเหมารักษาความสะอาดศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่จาใต้ สังกัด

เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า 

ประจ าเดือนธันวาคม 2563

        7,700.00         7,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุขนิตา  พีระธรรม นางสาวศุขนิตา  พีระธรรม เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง จ043/2564 ลว. 30 

พฤศจิกายน 2563

23 จ้างเหมารักษาความสะอาดศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ สังกัด

เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า 

ประจ าเดือนธันวาคม 2563

        7,200.00         7,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชนาภรณ์  พงศ์

ธัญญาเขต

นางสาวนุชนาภรณ์  พงศ์

ธัญญาเขต

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง จ044/2564 ลว. 30 

พฤศจิกายน 2563

24 จ้างเหมาลูกมือช่างด้านช่างไฟฟ้า 

ประจ าเดือนธันวาคม 2563

        8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพศาล  ปันดิ นายไพศาล  ปันดิ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง จ045/2564 ลว. 30 

พฤศจิกายน 2563

25 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 

ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา 

ประจ าเดือนธันวาคม 2563

        7,700.00         7,700.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติวัตร  สมศักด์ิ นายนิติวัตร  สมศักด์ิ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง จ046/2564 ลว. 30 

พฤศจิกายน 2563



26 จ้างเหมา (เช่า) เคร่ืองถ่ายเอกสาร

 กองคลัง ประจ าเดือนธันวาคม 

2563

        3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง เอสพี ดีเวลลอปเม้ท์ เอสพี ดีเวลลอปเม้ท์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง จ047/2564 ลว. 30 

พฤศจิกายน 2563

27 จ้างเหมา (เช่า) เคร่ืองถ่ายเอกสาร

 ส านักปลัด ประจ าเดือนธันวาคม 

2563

        3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง เอสพี ดีเวลลอปเม้ท์ เอสพี ดีเวลลอปเม้ท์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง จ048/2564 ลว. 30 

พฤศจิกายน 2563


