แบบ สขร. 1

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคากลาง
วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ราคา

หรือจัดจาง
(บาท)

(บาท)

(4)

(5)

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

(2)

(3)

1

จางเหมารถเชฟ

3,963.00

3,963.00

เฉพาะเจาะจง

2

จัดซื้อวัสดุการเกษตร 12 รายการ

6,500.00

6,500.00

เฉพาะเจาะจง

(7)
(8)
(9)
(10)
บ.เจริญมอเตอรเชียงใหม บ.เจริญมอเตอรเชียงใหม
เปนผูมีอาชีพโดยตรง 127/2561 ลว 1 ก.พ. 61
จํากัด
จํากัด
นางวรากรณ พีระมูล
นางวรากรณ พีระมูล เปนผูมีอาชีพโดยตรง 039/2561 ลว 5 ก.พ. 61

3

จัดซื้อเกาอี้พลาสติก 150 ตัว

3,600.00

3,600.00

เฉพาะเจาะจง

นายธีรยุทธิ์ สิทธิโชติกุญชร นายธีรยุทธิ์ สิทธิโชติกุญชร เปนผูมีอาชีพโดยตรง 040/2561 ลว 5 ก.พ. 61

4

จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

2,425.00

2,425.00

เฉพาะเจาะจง

นายธีรยุทธิ์ สิทธิโชติกุญชร นายธีรยุทธิ์ สิทธิโชติกุญชร เปนผูมีอาชีพโดยตรง 041/2561 ลว 5 ก.พ. 61

5

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว

15,368.00

15,368.00

เฉพาะเจาะจง

นายธีรยุทธิ์ สิทธิโชติกุญชร นายธีรยุทธิ์ สิทธิโชติกุญชร เปนผูมีอาชีพโดยตรง 042/2561 ลว 5 ก.พ. 61

6
7

จางเหมาซอมรถอีซูซุ
จางเหมาทําตรายาง

3,830.00
1,210.00

3,830.00
1,210.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

นายวรเชษฐ ทพรส
นายธนาธิป ชางแตง

นายวรเชษฐ ทพรส
นายธนาธิป ชางแตง

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 128/2561 ลว 7 ก.พ. 61
เปนผูมีอาชีพโดยตรง 129/2561 ลว 7 ก.พ. 61

8

จางเหมาจัดทําปายไวนิลโครงการ
แขงขันกีฬาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

1,900.00

1,900.00

เฉพาะเจาะจง

นายธนาธิป ชางแตง

นายธนาธิป ชางแตง

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 130/2561 ลว 8 ก.พ. 61

9

จางเหมาเครื่องเสียงโครงการ
แขงขันกีฬาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

3,500.00

3,500.00

เฉพาะเจาะจง

นายวิชัย ผิวนวล

นายวิชัย ผิวนวล

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 131/2561 ลว 8 ก.พ. 61

(6)

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
10
11
12
13
14
15
16
17
18

จางเหมาอาหารกลางวันโครงการ
แขงขันกีฬาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จางเหมาอาหารวางและเครื่องดื่ม
โครงการแขงขันกีฬาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
จางเหมาจัดและตกแตงสถานที่
โครงการแขงขันกีฬาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
จางเหมาจัดทําปายอคิลิคพรอมติด
สติกเกอรหนาหองคลัง
จัดซื้อเหรียญรางวัล,เสื้อกีฬาและ
ถวยรางวัล โครงการแขงขันกีฬา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จางเหมาเครื่องเสียง 7 วัน
กิจกรรมกินวอ ชนเผาลีซู
จางเหมาติดตั้งรับบไฟฟาสองสวาง
7 วัน กิจกรรมกินวอ ชนเผาลีซู
จางเหมาทําปายไวนิล กิจกรรมกิน
วอ ชนเผาลีซู
จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดงาน
ประเพณีกินวอ

4,650.00

4,650.00

เฉพาะเจาะจง

นางพูนทอง คําคง

นางพูนทอง คําคง

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 132/2561 ลว 8 ก.พ. 61

3,720.00

3,720.00

เฉพาะเจาะจง

นางโสภา ยืนยง

นางโสภา ยืนยง

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 133/2561 ลว 8 ก.พ. 61

3,800.00

3,800.00

เฉพาะเจาะจง

นายวิน แกวเมืองมา

นายวิน แกวเมืองมา

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 134/2561 ลว 8 ก.พ. 61

3,900.00

3,900.00

เฉพาะเจาะจง

นายธนาธิป ชางแตง

นายธนาธิป ชางแตง

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 135/2561 ลว 8 ก.พ. 61

12,420.00

12,420.00

เฉพาะเจาะจง

4,000.00

4,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายสวัสดิ์ วันดี

นายสวัสดิ์ วันดี

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 137/2561 ลว 12 ก.พ. 61

2,000.00

2,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายสวัสดิ์ วันดี

นายสวัสดิ์ วันดี

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 138/2561 ลว 12 ก.พ. 61

600.00

600.00

เฉพาะเจาะจง

นายธนาธิป ชางแตง

นายธนาธิป ชางแตง

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 139/2561 ลว 12 ก.พ. 61

625.00

625.00

เฉพาะเจาะจง

นายบุญยง เมธา

นายบุญยง เมธา

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 045/2561 ลว 12 ก.พ. 61

หจก.ซีซีอาร สปอรต กรุป หจก.ซีซีอาร สปอรต กรุป เปนผูมีอาชีพโดยตรง 043/2561 ลว 8 ก.พ. 61

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
19
20

21

22

23

24
25
26

จัดซื้อเนื้อหมู กิจกรรมกินวอ ชน
เผาลีซู
จางเหมาทําปายไวนิลโครงการ
ขนาด 1x4 ม. โครงการปองกัน
และแกไขปญหาไฟฟาและหมอก
ควัน
จางเหมาทําอาหารกลางวันพรอม
เครื่องดื่ม 2 มื้อ โครงการปองกัน
และแกไขปญหาไฟฟาและหมอก
ควัน
จางเหมาทําอาหารวาง 3 มื้อ
โครงการปองกันและแกไขปญหา
ไฟฟาและหมอกควัน
จางเหมาจัดทําแนวกันไฟรอบพระ
ธาตุปูก่ํา โครงการปองกันและ
แกไขปญหาไฟฟาและหมอกควัน
จางเหมาเครื่องเสียง 2 วัน
โครงการปองกันและแกไขปญหา
ไฟฟาและหมอกควัน
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ โครงการ
ปองกันและแกไขปญหาไฟฟาและ
หมอกควัน
จางเหมาจัดทําอาหารเลี้ยงรับรอง
ประชุมสภาฯ สมัยที1่ ครั้งที1่

1,120.00

1,120.00

เฉพาะเจาะจง

นางบานเย็น มาธรรม

นางบานเย็น มาธรรม

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 046/2561 ลว 12 ก.พ. 61

10,600.00

10,600.00

เฉพาะเจาะจง

นายธนาธิป ชางแตง

นายธนาธิป ชางแตง

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 140/2561 ลว 19 ก.พ. 61

19,500.00

19,500.00

เฉพาะเจาะจง

นางพูนทอง คําคง

นางพูนทอง คําคง

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 141/2561 ลว 19 ก.พ. 61

11,700.00

11,700.00

เฉพาะเจาะจง

นางโสภา ยืนยง

นางโสภา ยืนยง

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 142/2561 ลว 19 ก.พ. 61

8,500.00

8,500.00

เฉพาะเจาะจง

3,500.00

3,500.00

เฉพาะเจาะจง

2,600.00

2,600.00

เฉพาะเจาะจง

3,000.00

3,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายพรพรรณ เขื่อนเพชร นายพรพรรณ เขื่อนเพชร เปนผูมีอาชีพโดยตรง 143/2561 ลว 19 ก.พ. 61

นายวิชัย ผิวนวล

นายวิชัย ผิวนวล

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 144/2561 ลว 19 ก.พ. 61

นายธีรยุทธิ์ สิทธิโชติกุญชร นายธีรยุทธิ์ สิทธิโชติกุญชร เปนผูมีอาชีพโดยตรง 048/2561 ลว 19 ก.พ. 61
น.ส.นิศา วงคพิทักษ

น.ส.นิศา วงคพิทักษ

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 146/2561 ลว 21 ก.พ. 61

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

จัดทําปายไวนิล โครงการ
อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก
จัดทําปายไวนิล ประชุมสภาสมัยที่
1 ครั้งที่ 1
จางเหมาซอมคอมพิวเตอร สํานัก
ปลัด
จางเหมาทําอาหารวางและ
เครื่องดื่ม 6 มื้อ 3 วัน
จางเหมาทําอาหารกลางวัน 5 มื้อ
3 วัน
จางเหมาทําปายโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพฯ
จางเหมาจัดทําเอกสารประกอบ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ
จางเหมาซอมแซมเครื่องพิมพ กอง
คลัง
จางเหมาจัดทําปายโครงการ
รณรงคและปองกันโรคติดตอ 14
ปาย
จางเหมาทําอาหารวางและ
เครื่องดื่มโครงการรณรงคและ
ปองกันโรคติดตอ
จางเหมาทําอาหารกลางวัน ศพด.
สหกรณ

1,050.00

1,050.00

เฉพาะเจาะจง

นายธนาธิป ชางแตง

นายธนาธิป ชางแตง

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 147/2561 ลว 21 ก.พ. 61

600.00

600.00

เฉพาะเจาะจง

นายธนาธิป ชางแตง

นายธนาธิป ชางแตง

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 148/2561 ลว 21 ก.พ. 61

600.00

600.00

เฉพาะเจาะจง

5,220.00

5,220.00

เฉพาะเจาะจง

นางโสภา ยืนยง

นางโสภา ยืนยง

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 153/2561 ลว 22 ก.พ. 61

13,050.00

13,050.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ปาริฉัตร เขื่อนเพชร

น.ส.ปาริฉัตร เขื่อนเพชร

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 154/2561 ลว 22 ก.พ. 61

600.00

600.00

เฉพาะเจาะจง

นายธนาธิป ชางแตง

นายธนาธิป ชางแตง

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 155/2561 ลว 22 ก.พ. 61

1,450.00

1,450.00

เฉพาะเจาะจง

นายวีระยุทธ ยะจันทร

นายวีระยุทธ ยะจันทร

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 156/2561 ลว 22 ก.พ. 61

1,800.00

1,800.00

เฉพาะเจาะจง

10,800.00

10,800.00

เฉพาะเจาะจง

นายธนาธิป ชางแตง

นายธนาธิป ชางแตง

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 160/2561 ลว 28 ก.พ. 61

4,200.00

4,200.00

เฉพาะเจาะจง

นางโสภา ยืนยง

นางโสภา ยืนยง

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 161/2561 ลว 28 ก.พ. 61

10,640.00

10,640.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.นิศา วงคพิทักษ

น.ส.นิศา วงคพิทักษ

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 162/2561 ลว 28 ก.พ. 61

นายชาญวุฒิ ลางคุลานนท นายชาญวุฒิ ลางคุลานนท เปนผูมีอาชีพโดยตรง 152/2561 ลว 21 ก.พ. 61

นายชาญวุฒิ ลางคุลานนท นายชาญวุฒิ ลางคุลานนท เปนผูมีอาชีพโดยตรง 157/2561 ลว 22 ก.พ. 61

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

จางเหมาทําอาหารกลางวัน ศพด.
ขุนขอน
จางเหมาทําอาหารกลางวัน ศพด.
แมจาใต
จางเหมาคนจัดเก็บขยะมูลฝอย
จางเหมาทําความสะอาด ศพด.
บานแมจาใต เดือน มี.ค. 61
จางเหมาทําความสะอาด ศพด.
บานขุนขอน เดือน มี.ค. 61
จางเหมาทําความสะอาด ศพด.
บานสหกรณ เดือน มี.ค. 61
จางเหมาลูกมือชาง มี.ค. 61
จางเหมาจัดเก็บเอกสาร กองคลัง
มี.ค. 61
จางเหมาผูชวยการเงินและบัญชี
มี.ค. 61
จางเหมาทําความสะอาดสํานักงาน
ทต.พระธาตุปูก่ํา มี.ค. 61
จางเหมาคนดูแลรักษาตนไมและ
สวนหยอม มี.ค. 61
จางเหมาผูชวยรถบรรทุกน้ํา มี.ค.
61
จางเหมาเวรยาม มี.ค. 61

11,400.00

11,400.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.นิศา วงคพิทักษ

น.ส.นิศา วงคพิทักษ

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 163/2561 ลว 28 ก.พ. 61

10,260.00

10,260.00

เฉพาะเจาะจง

นางบุญทอง เขื่อนเพชร

นางบุญทอง เขื่อนเพชร

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 164/2561 ลว 28 ก.พ. 61

17,000.00

17,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายจีระศักดิ์ แกวเมืองมา นายจีระศักดิ์ แกวเมืองมา เปนผูมีอาชีพโดยตรง 165/2561 ลว 28 ก.พ. 61

79,000.00

79,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายประทีป แสงเขื่อน

นายประทีป แสงเขื่อน

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 166/2561 ลว 28 ก.พ. 61

6,600.00

6,600.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พาขวัญ ชัยการ

น.ส.พาขวัญ ชัยการ

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 167/2561 ลว 28 ก.พ. 61

2,000.00

2,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เกศรินทร อุสาใจ

น.ส.เกศรินทร อุสาใจ

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 168/2561 ลว 28 ก.พ. 61

7,000.00

7,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายไพศาล ปนดิ

นายไพศาล ปนดิ

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 169/2561 ลว 28 ก.พ. 61

6,600.00

6,600.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.รัชนี กันแกว

น.ส.รัชนี กันแกว

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 170/2561 ลว 28 ก.พ. 61

7,700.00

7,700.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.รัชนี มั่นคง

น.ส.รัชนี มั่นคง

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 171/2561 ลว 28 ก.พ. 61

6,300.00

6,300.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ชนิตา กลัดสวัสดิ์

น.ส.ชนิตา กลัดสวัสดิ์

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 172/2561 ลว 28 ก.พ. 61

6,300.00

6,300.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จารุวรรณ เขตแดน

น.ส.จารุวรรณ เขตแดน

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 173/2561 ลว 28 ก.พ. 61

6,600.00

6,600.00

เฉพาะเจาะจง

นายทองดี ศรีวิชัย

นายทองดี ศรีวิชัย

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 174/2561 ลว 28 ก.พ. 61

6,300.00

6,300.00

เฉพาะเจาะจง

นายสุรพล แสนงาย

นายสุรพล แสนงาย

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 175/2561 ลว 28 ก.พ. 61

แบบ สขร. 1

51

55
56

จางเหมาดูแลบอขยะ มี.ค. 61
จางเหมาคนจัดเก็บคาธรรมเนียม
ขยะ มี.ค. 61
จัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
โครงการรณรงคและปองกัน
โรคติดตอ
จัดซื้อ(เชา)เครื่องถายเองสาร มี.ค.
61
จัดซื้อน้ําดื่ม เดือน มี.ค. 61
จัดซื้อหนังสือพิมพ เดือน มี.ค. 61

57

จัดซื้อน้ํามันประจําเดือน มี.ค. 61

52
53
54

7,800.00

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
7,800.00 เฉพาะเจาะจง
นายจิรันต สุกใส
นายจิรันต สุกใส

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 176/2561 ลว 28 ก.พ. 61

820.00

820.00

เฉพาะเจาะจง

นางอุสา หมื่นเผือก

นางอุสา หมื่นเผือก

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 177/2561 ลว 28 ก.พ. 61

12,500.00

12,500.00

เฉพาะเจาะจง

รานฟารมาเคมิคอล

รานฟารมาเคมิคอล

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 050/2561 ลว 28 ก.พ. 61

3,000.00

3,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายวีระยุทธ ยะจันทร

นายวีระยุทธ ยะจันทร

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 051/2561 ลว 28 ก.พ. 61

1,245.00
1,240.00

1,245.00
1,240.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 052/2561 ลว 28 ก.พ. 61
เปนผูมีอาชีพโดยตรง 053/2561 ลว 28 ก.พ. 61

23,831.70

23,831.71

เฉพาะเจาะจง

นายสุรศักดิ์ ดาวเงิน
นายสุรศักดิ์ ดาวเงิน
นายพิศุทธิ์ คําตัน
นายพิศุทธิ์ คําตัน
บริษัทสุขุมเซอรวิส จํากัด บริษัทสุขุมเซอรวิส จํากัด
(สาขาเชียงดาว)
(สาขาเชียงดาว)

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 054/2561 ลว 28 ก.พ. 61

