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แบบ สขร.1

เลขท่ี และวันท่ี
ล ำดับ  วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก ของสัญญำหรือ

ท่ี  หรือจ้ำง และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาบริการธุการกองช่าง       9,000.00 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางธันย์ภัคนันท์ เครือน้อย 9000 นางธันย์ภัคนันท์ เครือน้อย เป็นผู้มีคุณสมบัติ บันทึกข้อตกลง
ประจ าเดือน ต.ค. 2565 ตรงตามเง่ือนไข 001/2566 

ท่ีก าหนด 3-ต.ค.-65

2 จ้างเหมาตรวจเช็คและลงโปรแกรมเสริม       2,000.00 2,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเจมส์ คอมเทค 2,000.00        ร้านเจมส์ คอมเทค เป็นผู้ประกอบการ 12-ต.ค.-65
วินโดว์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ไม่ท าข้อตกลง โดยตรง
416-57-0034 เป็นหนังสือ

3 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง       4,280.00 4,280.00       เฉพาะเจาะจง นายวิชญะ มาวิเลิศ 4,280.00        นายวิชญะ  มาวิเลิศ เป็นผู้ประกอบการ 18-ต.ค.-65
รหัสครุภัณฑ์ กจ 4484 พะเยา ไม่ท าข้อตกลง โดยตรง

เป็นหนังสือ

4 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด       9,000.00 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางบัวเร็ว  อามาตย์         9,000.00 นางบัวเร็ว  อามาตย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ บันทึกข้อตกลง
ส านักงานเทศบาลฯ ตรงตามเง่ือนไข 002/2566
ประจ าเดือน พ.ย. 2565 ท่ีก าหนด 31-ต.ค.-65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ประจ ำเดือน ตุลำคม 2565

เทศบำลต ำบลเจริญรำษฎร์  อ.แม่ใจ จ.พะเยำ

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ (บำท)



2

เลขท่ี และวันท่ี
ล ำดับ  วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก ของสัญญำหรือ

ท่ี  หรือจ้ำง และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ (บำท)

5 จ้างเหมาบริการ ท าความสะอาด 9,000.00      9,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส. นงคราญ  บัวเขียว 9,000.00        น.ส. นงคราญ บัวเขียว เป็นผู้มีคุณสมบัติ บันทึกข้อตกลง
ศพด.วัดศรีเกิด ประจ าเดือน พ.ย. 2565 ตรงตามเง่ือนไข 003/2566

ท่ีก าหนด 31-ต.ค.-65

6 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเก่ียวกับ 9,000.00      9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายนิมิตร  ปูเขียว 9,000.00        นายนิมิตร  ปูเขียว เป็นผู้มีคุณสมบัติ บันทึกข้อตกลง
การจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตรงตามเง่ือนไข 004/2566
ประจ าเดือน พ.ย. 2565 ท่ีก าหนด 31-ต.ค.-65

7 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานท่ัวไป 9,000.00      9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดมศักด์ิ ใจบุญทา 9,000.00        นายอุดมศักด์ิ  ใจบุญทา เป็นผู้มีคุณสมบัติ บันทึกข้อตกลง
ขับรถยนต์บรรทุกเครนไฮโดรลิคฯ ตรงตามเง่ือนไข 005/2566
ประจ าเดือน พ.ย. 2565 ท่ีก าหนด 31-ต.ค.-65

8 จ้างเหมาบริการธุการกองช่าง       9,000.00 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางธันย์ภัคนันท์ เครือน้อย 9000 นางธันย์ภัคนันท์ เครือน้อย เป็นผู้มีคุณสมบัติ บันทึกข้อตกลง
ประจ าเดือน พ.ย. 2565 ตรงตามเง่ือนไข 006/2566

31-ต.ค.-65

9 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเก่ียวกับ 9,000.00      9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวสันต์  กันธิ 9,000.00        นายวสันต์  กันธิ เป็นผู้มีคุณสมบัติ บันทึกข้อตกลง
เก่ียวกับการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนฯ ตรงตามเง่ือนไข 007/2566
ประจ าเดือน พ.ย. 2565 ท่ีก าหนด 31-ต.ค.-65

10 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานท่ัวไป 9,000.00      9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา ค าแปง 9,000.00        นายกฤษฎา ค าแปง เป็นผู้มีคุณสมบัติ บันทึกข้อตกลง
เก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรงตามเง่ือนไข 008/2565
ประจ าเดือน พ.ย. 2565 ท่ีก าหนด 31-ต.ค.-65
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เลขท่ี และวันท่ี
ล ำดับ  วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก ของสัญญำหรือ

ท่ี  หรือจ้ำง และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ (บำท)

11 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานท่ัวไป 9,000.00      9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายบุญแทน ตามสมัย 9,000.00        นายบุญแทน  ตามสมัย เป็นผู้มีคุณสมบัติ บันทึกข้อตกลง
เก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรงตามเง่ือนไข 009/2566
ประจ าเดือน พ.ย. 2565 ท่ีก าหนด 31-ต.ค.-65

12 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานท่ัวไป 9,000.00      9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายรุ่งเรือง ก๋าวิต๊ะ 9,000.00        นายรุ่งเรือง ก๋าวิต๊ะ เป็นผู้มีคุณสมบัติ บันทึกข้อตกลง
เก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรงตามเง่ือนไข 010/2566
ประจ าเดือน พ.ย. 2565 ท่ีก าหนด 31-ต.ค.-65

13 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานท่ัวไป 9,000.00      9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายรัตนพล  ปอกสาย 9,000.00        นายรัตนพล  ปอกสาย เป็นผู้มีคุณสมบัติ บันทึกข้อตกลง
เก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรงตามเง่ือนไข 011/2566
ประจ าเดือน พ.ย. 2565 ท่ีก าหนด 31-ต.ค.-65

14 จ้างประกอบอาหารกลางวัน
ศพด.ป่าเม่ียง ประจ าเดือน พ.ย. 2565       3,234.00 3,234.00       เฉพาะเจาะจง นายวิริยะพล  แซ่ย่าง 3,234.00        นายวิริยะพล  แซ่ย่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ ใบส่ังจ้าง

ตรงตามเง่ือนไข 003/2566
ท่ีก าหนด 31-ต.ค.-65

15 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 12,608.21    - เฉพาะเจาะจง บจก.ยอดเหนือปิโตรเลียม 12,608.21      บจก.ยอดเหนือปิโตรเลียม เป็นผู้จ าหน่าย CNTR-00017/ 
ประจ าเดือน ต.ค. 2565 (ส านักปลัด) โดยตรง 66-1

31-ต.ค.-65
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เลขท่ี และวันท่ี
ล ำดับ  วงเงินท่ีจะซ้ือ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก ของสัญญำหรือ

ท่ี  หรือจ้ำง และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ (บำท)

16 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 212.26         - เฉพาะเจาะจง บจก.ยอดเหนือปิโตรเลียม 212.26           บจก.ยอดเหนือปิโตรเลียม เป็นผู้จ าหน่าย CNTR-00016/ 
ประจ าเดือน ต.ค. 2565 (กองช่าง) โดยตรง 66-1

31-ต.ค.-65

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 121,334.47  108,514.00   -           -                        121,334.47    
















