แบบ สขร. 1

ลําดับที่

(2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

(3)
จางเหมาทําเอกสารเผยแพรผล
การปฎิบัติงาน
จางเหมาทําปายไวนิล ร.10
จัดซื้อวัสดุกอสรางทํานบกันลํา
เหมือง
จัดซื้อวัสดุกอสรางซอมฝายทุงตาด
จางเหมาทําปายโครงการภัยหนาว
จัดซื้อเสื้อกันหนาว
จางเหมาทําสติกเอกรติดเสาไฟฟา
จางเหมาขุดลอกลําเหมือง
จางเหมาซอมรถเครน
จางเหมาซอมเครื่องตัดหญา
จางเหมาเครื่องเสียงและติดตั้ง
ระบบไฟฟาสองสวาง ประเพณีชน
เผาลาหู บานหวยโปงขาม 29
ธ.ค.-5 ม.ค. 61
จางเหมาทําปายไวนิล

วงเงินที่จัดซื้อ

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2560
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคากลาง
วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ราคา

หรือจัดจาง
(บาท)

(บาท)

(4)

(5)

(6)

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

(7)

(8)

(9)

(10)

33,000.00

33,000.00

เฉพาะเจาะจง

บ.บานทองถิ่นไทย จํากัด บ.บานทองถิ่นไทย จํากัด เปนผูมีอาชีพโดยตรง

061/2561 ลว 7 ธ.ค. 60

21,000.00

21,000.00

เฉพาะเจาะจง

บ.บานทองถิ่นไทย จํากัด บ.บานทองถิ่นไทย จํากัด เปนผูมีอาชีพโดยตรง

062/2561 ลว 7 ธ.ค. 60

14,300.00

14,300.00

เฉพาะเจาะจง

รานธราดลวัสดุกอสราง

รานธราดลวัสดุกอสราง

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 017/2561 ลว 12 ธ.ค. 60

11,500.00
600.00
95,700.00
2,850.00
14,000.00
1,500.00
3,270.00

11,500.00
600.00
95,700.00
2,850.00
14,000.00
1,500.00
3,270.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

รานธราดลวัสดุกอสราง
นายธนาธิป ชางแตง
รานนารีรัตน พาณิชย
นายธนาธิป ชางแตง
นายสมบัติ เจริญเมือง
นายประเสริฐ อยูแดง
นายพีรพงษ เวียงเกา

รานธราดลวัสดุกอสราง
นายธนาธิป ชางแตง
รานนารีรัตน พาณิชย
นายธนาธิป ชางแตง
นายสมบัติ เจริญเมือง
นายประเสริฐ อยูแดง
นายพีรพงษ เวียงเกา

เปนผูมีอาชีพโดยตรง
เปนผูมีอาชีพโดยตรง
เปนผูมีอาชีพโดยตรง
เปนผูมีอาชีพโดยตรง
เปนผูมีอาชีพโดยตรง
เปนผูมีอาชีพโดยตรง
เปนผูมีอาชีพโดยตรง

9,000.00

9,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายสวัสดิ์ วันดี

นายสวัสดิ์ วันดี

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 068/2561 ลว 26 ธ.ค. 60

600.00

600.00

เฉพาะเจาะจง

นายธนาธิป ชางแตง

นายธนาธิป ชางแตง

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 069/2561 ลว 26 ธ.ค. 60

018/2561 ลว 12 ธ.ค. 60
063/2561 ลว 19 ธ.ค. 60
019/2561 ลว 19 ธ.ค. 60
064/2561 ลว 20 ธ.ค. 60
065/2561 ลว 22 ธ.ค. 60
066/2561 ลว 26 ธ.ค. 60
067/2561 ลว 26 ธ.ค. 60

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2560
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

จัดซื้อวัสดุโครงการประเพณีชนเผา
ลาหู
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
จัดซื้อหัวหมู ชนเผา
จางเหมาทําอาหารกลางวัน ศพด.
ขุนขอน
จางเหมาทําอาหารกลางวัน ศพด.
สหกรณ
จางเหมาทําอาหารกลางวัน ศพด.
แมจาใต
จางเหมาอาหารกลางวันและ
เครื่องดื่ม โครงการสนับสนุนจัดทํา
แผนชุมชน
จางเหมาทําปายโครงการ
จางเหมาจัดเตรียมสถานที่
จางเหมาคนจัดเก็บขยะมูลฝอย
จางเหมาทําความสะอาด ศพด.
บานแมจาใต เดือน ม.ค. 61
จางเหมาทําความสะอาด ศพด.
บานขุนขอน เดือน ม.ค. 61
จางเหมาทําความสะอาด ศพด.
บานสหกรณ เดือน ม.ค. 61

625.00

625.00

เฉพาะเจาะจง

นายบุญยง เมธา

นายบุญยง เมธา

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 020/2561 ลว 26 ธ.ค. 60

8,850.00
1,400.00

8,850.00
1,400.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

บ.นานาเชียงดาว
นางบานเย็น มาธรรม

บ.นานาเชียงดาว
นางบานเย็น มาธรรม

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 021/2561 ลว 26 ธ.ค. 60
เปนผูมีอาชีพโดยตรง 022/2561 ลว 27 ธ.ค. 60

11,970.00

11,970.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.นิศา วงคพิทักษ

น.ส.นิศา วงคพิทักษ

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 070/2561 ลว 29 ธ.ค. 60

11,172.00

11,172.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.นิศา วงคพิทักษ

น.ส.นิศา วงคพิทักษ

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 071/2561 ลว 29 ธ.ค. 60

10,773.00

10,773.00

เฉพาะเจาะจง

นางบุญทอง เขื่อนเพชร

นางบุญทอง เขื่อนเพชร

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 072/2561 ลว 29 ธ.ค. 60

16,000.00

16,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางโสภา ยืนยง

นางโสภา ยืนยง

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 073/2561 ลว 29 ธ.ค. 60

600.00
1,000.00
17,000.00

600.00
1,000.00
17,000.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

7,900.00

7,900.00

เฉพาะเจาะจง

นายประทีป แสงเขื่อน

นายประทีป แสงเขื่อน

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 077/2561 ลว 29 ธ.ค. 60

6,600.00

6,600.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พาขวัญ ชัยการ

น.ส.พาขวัญ ชัยการ

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 078/2561 ลว 29 ธ.ค. 60

6,000.00

6,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางมนิสรา ชัยเสนห

นางมนิสรา ชัยเสนห

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 079/2561 ลว 29 ธ.ค. 60

นายธนาธิป ชางแตง
นายธนาธิป ชางแตง
เปนผูมีอาชีพโดยตรง 074/2561 ลว 29 ธ.ค. 60
นายวิน แกวเมืองมา
นายวิน แกวเมืองมา
เปนผูมีอาชีพโดยตรง 075/2561 ลว 29 ธ.ค. 60
นายจีระศักดิ์ แกวเมืองมา นายจีระศักดิ์ แกวเมืองมา เปนผูมีอาชีพโดยตรง 076/2561 ลว 29 ธ.ค. 60

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2560
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
26
27
28
29

จางเหมาเก็บเอกสารกองการศึกษ
ม.ค. 61
จางเหมาลูกมือชาง ม.ค. 61
จางเหมาผูชวยการเงินและบัญชี
ม.ค. 61
จางเหมาทําความสะอาดสํานักงาน
ทต.พระธาตุปูก่ํา ม.ค. 61

34
35

จางเหมาคนดูแลรักษาตนไมและ
สวนหยอม ม.ค. 61
จางเหมาผูชวยรถบรรทุกน้ํา ม.ค.
61
จางเหมาเวรยาม ม.ค. 61
จางเหมาคนจัดเก็บคาธรรมเนียม
ขยะ ม.ค. 61
จางเหมาดูแลบอขยะ ม.ค. 61
จางเหมาซอมรภอีแตน

36

จัดซื้อน้ํามันประจําเดือน ม.ค. 61

30
31
32
33

37
38
39

จัดซื้อ(เชา)เครื่องถายเองสาร ม.ค.
61
จัดซื้อหนังสือพิมพ เดือน ม.ค. 61
จัดซื้อน้ําดื่ม เดือน ม.ค. 61

6,600.00

6,600.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.รัชนี กันแกว

น.ส.รัชนี กันแกว

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 080/2561 ลว 29 ธ.ค. 60

6,774.00

6,774.00

เฉพาะเจาะจง

นายไพศาล ปนดิ

นายไพศาล ปนดิ

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 081/2561 ลว 29 ธ.ค. 60

7,700.00

7,700.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.รัชนี มั่นคง

น.ส.รัชนี มั่นคง

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 082/2561 ลว 29 ธ.ค. 60

6,300.00

6,300.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ชนิตา กลัดสวัสดิ์

น.ส.ชนิตา กลัดสวัสดิ์

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 083/2561 ลว 29 ธ.ค. 60

6,300.00

6,300.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จารุวรรณ เขตแดน

น.ส.จารุวรรณ เขตแดน

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 084/2561 ลว 29 ธ.ค. 60

6,600.00

6,600.00

เฉพาะเจาะจง

นายทองดี ศรีวิชัย

นายทองดี ศรีวิชัย

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 085/2561 ลว 29 ธ.ค. 60

6,300.00

6,300.00

เฉพาะเจาะจง

นายสุรพล แสนงาย

นายสุรพล แสนงาย

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 086/2561 ลว 29 ธ.ค. 60

752.00

752.00

เฉพาะเจาะจง

นางอุสา หมื่นเผือก

นางอุสา หมื่นเผือก

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 087/2561 ลว 29 ธ.ค. 60

8,100.00
3,950.00

8,100.00
3,950.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

23,722.40

23,722.40

เฉพาะเจาะจง

3,000.00

3,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายวีระยุทธ ยะจันทร

นายวีระยุทธ ยะจันทร

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 024/2561 ลว 29 ธ.ค. 60

1,240.00
1,095.00

1,240.00
1,095.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

นายพิศุทธิ์ คําตัน
นายสุรศักดิ์ ดาวเงิน

นายพิศุทธิ์ คําตัน
นายสุรศักดิ์ ดาวเงิน

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 025/2561 ลว 29 ธ.ค. 60
เปนผูมีอาชีพโดยตรง 026/2561 ลว 29 ธ.ค. 60

นายจิรันต สุกใส
นายจิรันต สุกใส
นายประเสริฐ อยูแดง
นายประเสริฐ อยูแดง
บริษัทสุขุมเซอรวิส จํากัด บริษัทสุขุมเซอรวิส จํากัด
(สาขาเชียงดาว)
(สาขาเชียงดาว)

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 088/2561 ลว 29 ธ.ค. 60
เปนผูมีอาชีพโดยตรง 089/2561 ลว 29 ธ.ค. 60
เปนผูมีอาชีพโดยตรง 023/2561 ลว 29 ธ.ค. 60

