
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงินที่จัดซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

 หรอืจัดจ้ำง 
(บำท)

 (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ
หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

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

1
จัดซ้ือวัคซีนป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า 

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย

      18,000.00       18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟาร์มา เคมีคอล ร้านฟาร์มา เคมีคอล เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
ซ035/2563 ลว 5 มีนาคม 

2563

2

จัดซ้ือวัสดุกฬีา จ านวน 5 รายการ 
เพื่อใช้ในกจิกรรมส่งเสริมกฬีา
ให้แกป่ระชาชนในเขตเทศบาล

ต าบลพระธาตุปู่ก่ า

      19,700.00       19,700.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ซีซีอาร์

สปอร์ต กรุ๊ป
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ซีซีอาร์

สปอร์ต กรุ๊ป
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ036/2563 ลว. 10 
มีนาคม 2563

3
จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ คร้ังที่ 1 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 กองช่าง
        9,519.00         9,519.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนพวิญช์การไฟฟา้ ร้านนพวิญช์การไฟฟา้ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ041/2563 ลว 13 มีนาค 
2563

4
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0014

จ านวน 1 เคร่ือง (ส านักปลัด)
        1,350.00         1,350.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเมืองงายคอมพวิเตอร์แคร์
 โดยนายดุสิต วงค์จันทร์ตา

ร้านเมืองงายคอมพวิเตอร์แคร์
 โดยนายดุสิต วงค์จันทร์ตา

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ153/2563 ลว. 13 

มีนาคม 2563

5
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0002

จ านวน 1 เคร่ือง (กองช่าง)
        2,490.00         2,490.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเมืองงายคอมพวิเตอร์แคร์
 โดยนายดุสิต วงค์จันทร์ตา

ร้านเมืองงายคอมพวิเตอร์แคร์
 โดยนายดุสิต วงค์จันทร์ตา

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ154/2563 ลว. 13 

มีนาคม 2563

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2563

เทศบำลต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ

วันที่ 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563



6
จ้างเหมาท าป้ายไวนิล"วันท้องถิ่น

ไทย"
          600.00           600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนรา ดีไซน์ ร้านนรา ดีไซน์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ155/2563 ลว. 16 
มีนาคม 2563

7
จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ (เจลแอลกอฮอล์)

        1,640.00         1,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
ซ042/2563 ลว. 17 

มีนาคม 2563

8
จัดซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ จ านวน 9 

เคร่ือง
      26,910.00       26,910.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เมืองงาย
พานิช

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เมืองงาย
พานิช

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
ซ043/2563 ลว. 17 

มีนาคม 2563

9
จัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว

          250.00           250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
ซ044/2563 ลว. 17 

มีนาคม 2563

10
จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ประกอบการ

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าหน้ากาก
อนามัย

      23,240.00       23,240.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านณิชาช็อป โดย

นางสาวณพชิชา ใจมูล
ร้านณิชาช็อป โดย

นางสาวณพชิชา ใจมูล
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ045/2563 ลว. 18 
มีนาคม 2563

11

จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในการจัดท า
หน้ากากอนามัย ตามโครงการพลัง
คนไทยร่วมใจป้องกนั าวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)

        8,442.00         8,442.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านณิชาช็อป โดย

นางสาวณพชิชา ใจมูล
ร้านณิชาช็อป โดย

นางสาวณพชิชา ใจมูล
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ046/2563 ลว. 18 
มีนาคม 2563

12
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน

 1 รายการ
        4,800.00         4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ048/2563 ลว. 25 
มีนาคม 2563

13
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0008

        2,500.00         2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นคอมพวิเตอร์ ร้านต้นคอมพวิเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ157/2563 ลว 25 มีนาคม

 2563

14

จ้างเหมาติดต้ังสต๊ิกเกอร์แถบ
สะท้อนแสงและทับทิมสะท้อนแสง

รอบตัวรถ เพื่อติดต้ังรถบรรทุก
ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผบ-
5902 เชียงใหม่ และรถเครน 
หมายเลขทะเบียน 83-3854 

เชียงใหม่

      11,000.00       11,000.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอน็ทีเมดิ
คอล แอมบูแลนซ์ เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอน็ทีเมดิ
คอล แอมบูแลนซ์ เซอร์วิส

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ158/2563 ลว. 30 

มีนาคม 2563



15
จัดซ้ืออปุกรณ์เคร่ืองขยายเสียง 

ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายเสียง หมูท่ี่ 9 บ้านแม่จาใต้

      85,450.00       85,450.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านทิกเกอร์ซาวด์ โดยนาย
ศรัณยพงศ์  นันตาวรรณ์

ร้านทิกเกอร์ซาวด์ โดยนาย
ศรัณยพงศ์  นันตาวรรณ์

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
ซ049/2563 ลว. 30 

มีนาคม 2563

16
จัดซ้ืออปุกรณ์เคร่ืองขยายเสียง 

ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายเสียง หมูท่ี่ 7 บ้านขุนข้อน

      71,650.00       71,650.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านทิกเกอร์ซาวด์ โดยนาย
ศรัณยพงศ์  นันตาวรรณ์

ร้านทิกเกอร์ซาวด์ โดยนาย
ศรัณยพงศ์  นันตาวรรณ์

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
ซ050/2563 ลว. 30 

มีนาคม 2563

17

จัดซ้ือยางรถนต์ 2 เส้น (หน้า) เพื่อ
เปล่ียนรถยนต์ส่วนกลาง มิตซูบิชิ 

หมายเลขทะเบียน นง-6894 
เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 

001-57-0005

        4,000.00         4,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ&ออยล์ โดยนางลัดดา

วัลย์  โพธิ
ร้านเอ&ออยล์ โดยนางลัดดา

วัลย์  โพธิ
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ051/2563 ลว. 30 
มีนาคม 2563

18
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน

 5 รายการ
        5,520.00         5,520.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเด่นเจริญพานิชย์ โดย ว่า
ที่ร้อยตรีหญงิ จิรภา ประกอบ

เที่ยง

ร้านเด่นเจริญพานิชย์ โดย ว่า
ที่ร้อยตรีหญงิ จิรภา ประกอบ

เที่ยง
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ052/2563 ลว. 31 
มีนาคม 2563

19

จัดซ้ือถ้วยรางวัลและอปุกรณ์การ
กฬีา ตามโครงการกฬีาต้านภัยยา

เสพติด เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า
 ประจ าปีงบประมาณ 2563

      16,300.00       16,300.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ซีซีอาร์

สปอร์ต กรุ๊ป
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ซีซีอาร์

สปอร์ต กรุ๊ป
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ซ033/2563 ลว. 28 
กมุภาพนัธ์ 2563

20 จ้างเหมาจัดเกบ็ขยะมูลฝอย       17,000.00       17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรศักด์ิ  แกว้เมืองมา นายจีรศักด์ิ  แกว้เมืองมา เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ159/2563 ลว. 31 

มีนาคม 2563

21 จ้างเหมารักษาความสะอาด         7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิตา  กลัดสวัสด์ิ นางสาวชนิตา  กลัดสวัสด์ิ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ160/2563 ลว. 31 

มีนาคม 2563

22 จ้างเหมาสนับสนุนงานป้องกนั         7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง ส.ต. ปพน  ยืนยง ส.ต. ปพน  ยืนยง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ161/2563 ลว. 31 

มีนาคม 2563

23 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย         6,500.00         6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล  แสนงาย นายสุรพล  แสนงาย เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ162/2563 ลว. 31 

มีนาคม 2563



24 จ้างเหมาจัดเกบ็ค่าขยะมูลฝอย           816.00           816.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา  สร้างใหม่ นางสาววรัญญา  สร้างใหม่ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ163/2563 ลว. 31 

มีนาคม 2563

25 จ้างเหมาจัดเกบ็เอกสาร ส านักปลัด         7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุวัติ  แสงภักดี นายอนุวัติ  แสงภักดี เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ164/2563 ลว. 31 

มีนาคม 2563

26
จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สนับสนุน

งานสาธารณสุข
        6,475.00         6,475.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญวิมล  สิทธิพร นางสาวขวัญวิมล  สิทธิพร เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ165/2563 ลว. 31 
มีนาคม 2563

27 จ้างเหมาบันทึกข้อมูล กองคลัง         7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววไลพร  แกว้ค า นางสาววไลพร  แกว้ค า เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ166/2563 ลว. 31 

มีนาคม 2563

28
จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

และบัญขี กองคลัง
        8,700.00         8,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี  มัน่คง นางสาวรัชนี  มัน่คง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ167/2563 ลว. 31 
มีนาคม 2563

29 จ้างเหมาจัดเกบ็เอกสาร กองคลัง         7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ  สุริวงค์ นางสาวเบญจวรรณ  สุริวงค์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ168/2563 ลว. 31 

มีนาคม 2563

30
จ้างเหมาจัดเกบ็เอกสาร กอง

การศึกษา
        7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวผุสดี  ผัดแกว้ นางสาวผุสดี  ผัดแกว้ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ169/2563 ลว. 31 
มีนาคม 2563

31
จ้างเหมาท าความสะอาดศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก บ้านแม่จาใต้

        7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุขนิตา  พรีะธรรม นางสาวศุขนิตา  พรีะธรรม เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ170/2563 ลว. 31 

มีนาคม 2563

32
จ้างเหมาท าความสะอาดศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก บ้านสหกรณ์

        7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวนุชนาภรณ์  พงศ์

ธัญญาเขต
นางสาวนุชนาภรณ์  พงศ์

ธัญญาเขต
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ171/2563 ลว. 31 
มีนาคม 2563

33 จ้างเหมาลูกมือช่าง         8,000.00       80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพศาล  ปันดิ นายไพศาล  ปันดิ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ172/2563 ลว. 31 

มีนาคม 2563

34
จ้างเหมาบุคคลภายนอก 
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา

        7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติวัตร  สมศักด์ิ นายนิติวัตร  สมศักด์ิ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ173/2563 ลว. 31 

มีนาคม 2563

35
จ้างเหมา (เช่า) เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

กองคลัง
        3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง เอสพ ีดีเวลลอปเม้ท์ เอสพ ีดีเวลลอปเม้ท์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ174/2563 ลว. 31 
มีนาคม 2563

36
จ้างเหมา (เช่า) เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ส านักปลัด
        3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง เอสพ ีดีเวลลอปเม้ท์ เอสพ ีดีเวลลอปเม้ท์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ175/2563 ลว. 31 
มีนาคม 2563



37

จ้างเหมาเดินสาย LAN เพื่อ
เชื่อมต่อ WIFI เพื่อให้บริการ
ประชาชนเชื่อมต่อ WIFI ของ
เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า

        3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นคอมพวิเตอร์ ร้านต้นคอมพวิเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
จ176/2563 ลว. 31 

มีนาคม 2563

38

จ้าเหมาซ่อมบ ารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง
 (ห้องประชุม) หมายเลขครุภัณฑ์ 
420-53-0008 และ 420-53-0009

        1,800.00         1,800.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านซะป๊ะเมา โดยนายจีระ

ศักด์ิ เรือนใหญ่
ร้านซะป๊ะเมา โดยนายจีระ

ศักด์ิ เรือนใหญ่
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ177/2563 ลว. 31 
มีนาคม 2563

39

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลาง ISUZU หมายเลข
ทะเบียน กพ-7922 เชียงใหม่ 

หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0001

        8,170.00         8,170.00 เฉพาะเจาะจง
อูศุ่ภชัยยนต์ โดยนายศุภชัย 

จั่นเพชร
อูศุ่ภชัยยนต์ โดยนายศุภชัย 

จั่นเพชร
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

จ178/2563 ลว. 31 
มีนาคม 2563


