แบบ สขร. 1

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

(2)

(3)

1

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

จางเหมารถแบคโฮ เพื่อปรับเกลี่ย
บอขยะ
จัดซื้อวัสดุสํานักงานสํานักปลัด
จางเหมาซอมบํารุงรักษายนต โต
โยตารถเขียว
จางเหมาซอมแซมระบบประปา ม.7
จางเหมาทําราวกันตก เสนทาง
หลวงทองถิ่น 2 อัน กองชาง
จางเหมาทําตรายาง กองการศึกษา
จางเหมาทําตรายาง กองชาง
จางเหมาจัดทําปาย กองคลัง
จางเหมาซอมแซมบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ
จางเหมาซอมแซมบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ

วงเงินที่จัดซื้อ

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2561
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคากลาง
วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ราคา

หรือจัดจาง
(บาท)

(บาท)

(4)

(5)

(6)

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

(7)

(8)

(9)

(10)

10,000.00

10,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายธีรยุทธิ์ สิทธิโชติกุญชร นายธีรยุทธิ์ สิทธิโชติกุญชร เปนผูมีอาชีพโดยตรง 055/2561 ลว 2 มี.ค. 61

14,400.00

14,400.00

เฉพาะเจาะจง รานทุงขาวพวงวัสดุกอสราง รานทุงขาวพวงวัสดุกอสราง เปนผูมีอาชีพโดยตรง 180/2561 ลว 5 มี.ค. 61

25,492.00

25,492.00

เฉพาะเจาะจง

บ.นานาเชียงดาวจํากัด

บ.นานาเชียงดาวจํากัด

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 056/2561 ลว 5 มี.ค. 61

5,190.00

5,190.00

เฉพาะเจาะจง

นายคําดวง มูลแกว

นายคําดวง มูลแกว

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 181/2561 ลว 7 มี.ค. 61

39,770.00

39,770.00

เฉพาะเจาะจง

นายสมชาย เรือนแกว

นายสมชาย เรือนแกว

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 182/2561 ลว 8 มี.ค. 61

2,800.00

2,800.00

เฉพาะเจาะจง

นายเอกรักษ วงคษา

นายเอกรักษ วงคษา

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 183/2561 ลว 8 มี.ค. 61

680.00
1,940.00
600.00

680.00
1,940.00
600.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

นายธนาธิป ชางแตง
นายธนาธิป ชางแตง
นายธนาธิป ชางแตง

นายธนาธิป ชางแตง
นายธนาธิป ชางแตง
นายธนาธิป ชางแตง

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 184/2561 ลว 8 มี.ค. 61
เปนผูมีอาชีพโดยตรง 185/2561 ลว 8 มี.ค. 61
เปนผูมีอาชีพโดยตรง 186/2561 ลว 14 มี.ค. 61

3,130.00

3,130.00

เฉพาะเจาะจง

นายประดิษฐ นันตะ

นายประดิษฐ นันตะ

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 187/2561 ลว 15 มี.ค. 61

400.00

400.00

เฉพาะเจาะจง

นายประดิษฐ นันตะ

นายประดิษฐ นันตะ

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 188/2561 ลว 15 มี.ค. 61

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2561
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

จางเหมาทําตรายาง 23 อัน สํานัก
ปลัด
จางเหมาซอมแซมบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ
จัดซื้ออาหารเสริมนม (3 ศูนย)
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศพด.
สหกรณ
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศพด.
ขุนขอน
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศพด.
แมจาใต
จัดซื้อหนังสือบันทึกทองถิ่น
จางเหมาถายเอกสารแบบแปลน
โครงการจายขาด กองชาง
จางเหมาจัดสถานที่ โครงการจัด
นิทรรศกาล ผลงานทางวิชาการ
ศพด.
จางเหมาเครื่องเสียง โครงการจัด
นิทรรศกาล ผลงานทางวิชาการ
ศพด.
จางเหมาจัดทําปาย โครงการจัด
นิทรรศกาล ผลงานทางวิชาการ
ศพด.

2,250.00

2,250.00

เฉพาะเจาะจง

นายธนาธิป ชางแตง

นายธนาธิป ชางแตง

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 190/2561 ลว 16 มี.ค. 61

1,950.00

1,950.00

เฉพาะเจาะจง

นายประดิษฐ นันตะ

นายประดิษฐ นันตะ

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 191/2561 ลว 16 มี.ค. 61

86,411.00

86,411.00

เฉพาะเจาะจง

องคการสงเสริมกิจการโค องคการสงเสริมกิจการโค
เปนผูมีอาชีพโดยตรง 057/2561 ลว 19 มี.ค. 61
นมแหงประเทศไทย
นมแหงประเทศไทย

47,470.00

47,470.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ซีซีอาร สปอรต กรุป หจก.ซีซีอาร สปอรต กรุป เปนผูมีอาชีพโดยตรง 058/2561 ลว 19 มี.ค. 61

50,932.00

50,932.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ซีซีอาร สปอรต กรุป หจก.ซีซีอาร สปอรต กรุป เปนผูมีอาชีพโดยตรง 059/2561 ลว 19 มี.ค. 61

45,735.00

45,735.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ซีซีอาร สปอรต กรุป หจก.ซีซีอาร สปอรต กรุป เปนผูมีอาชีพโดยตรง 060/2561 ลว 19 มี.ค. 61

500.00

500.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส. ศิริพร ชนะภัย

น.ส. ศิริพร ชนะภัย

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 061/2561 ลว 19 มี.ค. 61

1,258.00

1,258.00

เฉพาะเจาะจง

นายวีระยุทธ ยะจันทร

นายวีระยุทธ ยะจันทร

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 193/2561 ลว 21 มี.ค. 61

2,800.00

2,800.00

เฉพาะเจาะจง

นายวิน แกวเมืองมา

นายวิน แกวเมืองมา

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 194/2561 ลว 21 มี.ค. 61

3,500.00

3,500.00

เฉพาะเจาะจง

นายวิชัย ผิวนวล

นายวิชัย ผิวนวล

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 195/2561 ลว 21 มี.ค. 61

600.00

600.00

เฉพาะเจาะจง

นายธนาธิป ชางแตง

นายธนาธิป ชางแตง

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 196/2561 ลว 21 มี.ค. 61

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2561
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

25

จางเหมาอาหารวางและเครื่องดื่ม
โครงการจัดนิทรรศกาล ผลงาน
ทางวิชาการ ศพด.
จางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน
โครงการจัดนิทรรศกาล ผลงาน
ทางวิชาการ ศพด.
จัดซื้อวัสดุกอสราง กองชาง

26

จางเหมาซอมแซมระบบประปา ม.7

23
24

27
28
29
30
31
32
33
34

จางเหมาทําอาหารกลางวัน ศพด.
สหกรณ
จางเหมาทําอาหารกลางวัน ศพด.
ขุนขอน
จางเหมาทําอาหารกลางวัน ศพด.
แมจาใต
จางเหมาคนจัดเก็บขยะมูลฝอย
จางเหมาทําความสะอาด ศพด.
บานแมจาใต เดือน เม.ย. 61
จางเหมาทําความสะอาด ศพด.
บานขุนขอน เดือน เม.ย. 61
จางเหมาทําความสะอาด ศพด.
บานสหกรณ เดือน เม.ย. 61
จางเหมาลูกมือชาง เม.ย. 61

9,000.00

9,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางโสภา ยืนยง

นางโสภา ยืนยง

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 197/2561 ลว 21 มี.ค. 61

9,000.00

9,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางพูนทอง คําคง

นางพูนทอง คําคง

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 198/2561 ลว 21 มี.ค. 61

18,652.00

18,652.00

เฉพาะเจาะจง

รานธราดลวัสดุกอสราง

รานธราดลวัสดุกอสราง

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 062/2561 ลว 21 มี.ค. 61

39,770.00

39,770.00

เฉพาะเจาะจง

นายสมชาย เรือนแกว

นายสมชาย เรือนแกว

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 199/2561 ลว 22 มี.ค. 61

9,044.00

9,044.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.นิศา วงคพิทักษ

น.ส.นิศา วงคพิทักษ

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 200/2561 ลว 30 มี.ค. 61

9,690.00

9,690.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.นิศา วงคพิทักษ

น.ส.นิศา วงคพิทักษ

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 201/2561 ลว 30 มี.ค. 61

8,721.00

8,721.00

เฉพาะเจาะจง

นางบุญทอง เขื่อนเพชร

นางบุญทอง เขื่อนเพชร

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 202/2561 ลว 30 มี.ค. 61

17,000.00

17,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายจีระศักดิ์ แกวเมืองมา นายจีระศักดิ์ แกวเมืองมา เปนผูมีอาชีพโดยตรง 203/2561 ลว 30 มี.ค. 61

7,900.00

7,900.00

เฉพาะเจาะจง

นายประทีป แสงเขื่อน

นายประทีป แสงเขื่อน

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 204/2561 ลว 30 มี.ค. 61

6,600.00

6,600.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.พาขวัญ ชัยการ

น.ส.พาขวัญ ชัยการ

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 205/2561 ลว 30 มี.ค. 61

6,300.00

6,300.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เกศรินทร อุสาใจ

น.ส.เกศรินทร อุสาใจ

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 206/2561 ลว 30 มี.ค. 61

7,000.00

7,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายไพศาล ปนดิ

นายไพศาล ปนดิ

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 207/2561 ลว 30 มี.ค. 61

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2561
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

จางเหมาจัดเก็บเอกสาร กองคลัง
เม.ย. 61
จางเหมาผูชวยการเงินและบัญชี
เม.ย. 61
จางเหมาทําความสะอาดสํานักงาน
ทต.พระธาตุปูก่ํา เม.ย. 61
จางเหมาคนดูแลรักษาตนไมและ
สวนหยอม เม.ย. 61
จางเหมาผูชวยรถบรรทุกน้ํา เม.ย.
61
จางเหมาเวรยาม เม.ย. 61
จางเหมาคนจัดเก็บเอกสารสํานัก
ปลัด เม.ย. 61
จางเหมาเจาหนาที่สนับสนุน
การศึกษา เม.ย. 61
จางเหมาพนักงานบันทึกขอมูล
เม.ย. 61
จางเหมาคนจัดเก็บเอกสารกอง
การศึกษา เม.ย. 61
จางเหมาคนจัดเก็บคาธรรมเนียม
ขยะ เม.ย. 61
จัดซื้อ(เชา)เครื่องถายเองสาร เม.ย.
61

6,600.00

6,600.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.รัชนี กันแกว

น.ส.รัชนี กันแกว

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 208/2561 ลว 30 มี.ค. 61

7,700.00

7,700.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.รัชนี มั่นคง

น.ส.รัชนี มั่นคง

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 209/2561 ลว 30 มี.ค. 61

6,300.00

6,300.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ชนิตา กลัดสวัสดิ์

น.ส.ชนิตา กลัดสวัสดิ์

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 210/2561 ลว 30 มี.ค. 61

6,300.00

6,300.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จารุวรรณ เขตแดน

น.ส.จารุวรรณ เขตแดน

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 211/2561 ลว 30 มี.ค. 61

6,600.00

6,600.00

เฉพาะเจาะจง

นายทองดี ศรีวิชัย

นายทองดี ศรีวิชัย

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 212/2561 ลว 30 มี.ค. 61

6,300.00

6,300.00

เฉพาะเจาะจง

นายสุรพล แสนงาย

นายสุรพล แสนงาย

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 213/2561 ลว 30 มี.ค. 61

6,300.00

6,300.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.รัชนก แข็งแรง

น.ส.รัชนก แข็งแรง

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 214/2561 ลว 30 มี.ค. 61

7,500.00

7,500.00

เฉพาะเจาะจง

นายปฐวิกรณ โพธิ

นายปฐวิกรณ โพธิ

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 215/2561 ลว 30 มี.ค. 61

7,700.00

7,700.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.นวพร หนอแกว

น.ส.นวพร หนอแกว

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 216/2561 ลว 30 มี.ค. 61

6,300.00

6,300.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.จิราภรณ จะพือ

น.ส.จิราภรณ จะพือ

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 217/2561 ลว 30 มี.ค. 61

754.00

754.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.วรัญญา สรางใหม

น.ส.วรัญญา สรางใหม

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 218/2561 ลว 30 มี.ค. 61

3,000.00

3,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายวีระยุทธ ยะจันทร

นายวีระยุทธ ยะจันทร

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 063/2561 ลว 30 มี.ค. 61

แบบ สขร. 1

47
48

จัดซื้อน้ําดื่ม เดือน เม.ย. 61
จัดซื้อหนังสือพิมพ เดือน เม.ย. 61

1,650.00
1,200.00

49

จัดซื้อน้ํามันประจําเดือน เม.ย. 61

15,274.40

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2561
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
1,650.00 เฉพาะเจาะจง
นายสุรศักดิ์ ดาวเงิน
นายสุรศักดิ์ ดาวเงิน
1,200.00 เฉพาะเจาะจง
นายพิศุทธิ์ คําตัน
นายพิศุทธิ์ คําตัน
บริษัทสุขุมเซอรวิส จํากัด บริษัทสุขุมเซอรวิส จํากัด
15,274.40 เฉพาะเจาะจง
(สาขาเชียงดาว)
(สาขาเชียงดาว)

เปนผูมีอาชีพโดยตรง 064/2561 ลว 30 มี.ค. 61
เปนผูมีอาชีพโดยตรง 065/2561 ลว 30 มี.ค. 61
เปนผูมีอาชีพโดยตรง 066/2561 ลว 30 มี.ค. 61

