
6 แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ  รำคำกลำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

 หรือจัดจ้ำง 

(บำท)
 (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

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

1 จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ส ำหรับห้องเรียน

คุณภำพแห่งกำรเรียนรู้ส่ือ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ DLTV ศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่จำใต้

      26,000.00       26,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท กู้สปีด คอมพิวเตอร์ 

จ ำกัด

บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ 

จ ำกัด

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง ซ024/2564 ลว. 1 

กุมภำพันธ์ 2564

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน (ส ำนัก

ปลัด) ชุดรับแขกไม้ จ ำนวน 1 ชุด

      15,000.00       15,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. มัลลิกำ แกะสลัก หจก. มัลลิกำ แกะสลัก เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง ซ025/2564 ลว. 1 

กุมภำพันธ์ 2564

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน (ส ำนัก

ปลัด) โต๊ะเอนกประสงค์ท ำจำกไม้

เน้ือแข็งโครงเหล็ก จ ำนวน 10 ชุด

      60,000.00       60,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ซีซีอำร์ สปอร์ต หจก. ซีซีอำร์ สปอร์ต เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง ซ026/2564 ลว. 1 

กุมภำพันธ์ 2564

4 จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ

เคร่ืองปรับอำกำศ (ส ำนักปลัด) 

หมำยเลขครุภัณฑ์ 420-57-0011

        2,800.00         2,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยจีระศักด์ิ  เรือนใหญ่ นำยจีระศักด์ิ  เรือนใหญ่ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง จ138/2564 ลว. 1 

กุมภำพันธ์ 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2564

เทศบำต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ

วันท่ี 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564



5 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตรืหรือ

กำรแพทย์ (ส ำนักปลัด) จ ำนวน 1 

รำยกำร เจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือ 10

 แกลอน

        2,850.00         2,850.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นำนำเชียงดำว จ ำกัด บริษัท นำนำเชียงดำว จ ำกัด เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง ซ027/2564 ลว. 2 

กุมภำพันธ์ 2564

6 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ส ำนักปลัด) 

คร้ังท่ี 1 ประจ ำปีงบประมำณ 

2564 จ ำนวน 23 รำยกำร

      17,221.00       17,221.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นำนำเชียงดำว จ ำกัด บริษัท นำนำเชียงดำว จ ำกัด เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง ซ028/2564 ลว. 5 

กุมภำพันธ์ 2564

7 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (ส ำนัก

ปลัด) จ ำนวน 2 รำยกำร

        1,400.00         1,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นำนำเชียงดำว จ ำกัด บริษัท นำนำเชียงดำว จ ำกัด เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง ซ029/2564 ลว. 5 

กุมภำพันธ์ 2564

8 จ้ำงเปล่ียนสำยแอร์และเติมน้ ำยำ

แอร์รถยนต์ส่วนกลำงหมำยเลข

ทะเบียน กพ-7922 เชียงใหม่ 

หมำยเลขครุภัณฑ์ 001-46-0001

        2,110.00         2,110.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.กำรช่ำง ร้ำน ส.กำรช่ำง เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง จ139/2564 ลว. 5 

กุมภำพันธ์ 2564

9 จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์

ส่วนกลำงหมำยเลขทะเบียน กพ-

7922 เชียงใหม่ หมำยเลขครุภัณฑ์

 001-46-0001

           760.00            760.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.กำรช่ำง ร้ำน ส.กำรช่ำง เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง จ140/2564 ลว. 11 

กุมภำพันธ์ 2564



10 จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ

รถจักรยำนยนต์ส่วนกลำง

หมำยเลขทะเบียน คงบ-679 

เชียงใหม่ หมำยเลขครุภัณฑ์ 

009-40-0001

        2,340.00         2,340.00 เฉพำะเจำะจง นำยธนะพันธ์  ทำมัง นำยธนะพันธ์  ทำมัง เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง จ141/2564 ลว. 15 

กุมภำพันธ์ 2564

11 จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์

ส่วนกลำงหมำยเลขทะเบียน นง-

6894 เชียงใหม่ หมำยเลขครุภัณฑ์

 001-57-0005

        1,160.00         1,160.00 เฉพำะเจำะจง อู่ศุภชัยยนต์ อู่ศุภชัยยนต์ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง จ142/2564 ลว. 15 

กุมภำพันธ์ 2564

12 จ้ำงเหมำจัดท ำบอร์ด ขนำด 

240x120 ซม. ขำสูง 80 ซม. ใช้ใน

กิจกรรมงำนเลือกต้ังสมำชิกสภำ

เทศบำลและนำยกเทศมนตรี

ต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ จ ำนวน 23 

บอร์ด

      52,900.00       52,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนรำ ดีไซน์ ร้ำนนรำ ดีไซน์ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง จ143/2564 ลว. 15 

กุมภำพันธ์ 2564

13 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ

 ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 

ประจ ำปีงบประมำณ 2564

      15,000.00       15,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำเหนือ ซัพพลำย ร้ำนน้ ำเหนือ ซัพพลำย เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง ซ030/2564 ลว. 15 

กุมภำพันธ์ 2564

14 จ้ำงเหมำจัดท ำตรำยำง (ส ำนัก

ปลัด) จ ำนวน 10 อัน

        1,300.00         1,300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนรำ ดีไซน์ ร้ำนนรำ ดีไซน์ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง จ144/2564 ลว. 16 

กุมภำพันธ์ 2564



15 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ใน

กิจกรรมงำนเลือกต้ังสมำชิกสภำ

เทศบำลและนำยกเทศมนตรี

ต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ

      53,817.00       53,817.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท BLOCK 

Glasscoatingฯ

บริษัท BLOCK 

Glasscoatingฯ

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง ซ031/2564 ลว. 19 

กุมภำพันธ์ 2564

16 จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์

ส่วนกลำงหมำยเลขทะเบียน นก-

5576 เชียงใหม่ หมำยเลขครุภัณฑ์

 001-63-0006

        9,080.00         9,080.00 เฉพำะเจำะจง อู่ศุภชัยยนต์ อู่ศุภชัยยนต์ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง จ145/2564 ลว. 23 

กุมภำพันธ์ 2564

17 จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมำยเลข

ครุภัณฑ์ 416-59-0013

        2,400.00         2,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเมืองงำยคอมพิวเตอร์ ร้ำนเมืองงำยคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง จ146/2564 ลว. 24 

กุมภำพันธ์ 2564

18 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ในกำรเลือกต้ัง

 สปอร์ตไลท์โซลำเซลล์ ขนำด 100

 W จ ำนวน 2 ชุด

        4,200.00         4,200.00 เฉพำะเจำะจง อู่แม่ข้อนนำนำภัณฑ์ อู่แม่ข้อนนำนำภัณฑ์ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง ซ032/2564 ลว. 24 

กุมภำพันธ์ 2564

19 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ส ำหรับ

กำรเลือกต้ังสมำชิกสภำเทศบำล

และนำยกเทศมนตรีต ำบลพระ

ธำตุปู่ก่ ำ บัตรตัวอย่ำงและบัตร

ทำบส ำหรับผู้พิกำรทำงสำยตำ

        1,260.00         1,260.00 เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน 

กรมกำรปกครอง

โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน 

กรมกำรปกครอง

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง ซ033/2564 ลว. 24 

กุมภำพันธ์ 2564



20 จัดซ้ือวัสดุคอมิวเตอร์ เพ่ือใช้

ด ำเนินงำนในกำรเลือกต้ังสมำชิก

สถำเทศบำลและนำยกเทศมนตรี

ต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ

        3,900.00         3,900.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นำนำเชียงดำว จ ำกัด บริษัท นำนำเชียงดำว จ ำกัด เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง ซ034/2564 ลว. 25 

กุมภำพันธ์ 2564

21 จ้ำงเหมำจัดเก็บขยะมูลฝอย 

ประจ ำเดือนมีนำคม 2564

      17,000.00       17,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยจีรศักด์ิ  แก้วเมืองมำ นำยจีรศักด์ิ  แก้วเมืองมำ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-0161/64 ลว. 25 

กุมภำพันธ์ 2564

22 จ้ำงเหมำบริกำรดูแลบ่อขยะ 

ประจ ำเดือนมีนำคม 2564

        8,100.00         8,100.00 เฉพำะเจำะจง นำยจิรันตน์  สุกใส นำยจิรันตน์  สุกใส เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-0162/64 ลว. 25 

กุมภำพันธ์ 2564

23 จ้ำงเหมำผู้ช่วยเจ้ำหน้ำท่ีสนับสนุน

งำนสำธำรณสุข ประจ ำเดือน

มีนำคม 2564

        7,700.00         7,700.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวขวัญวิมล  สิทธิพร นำงสำวขวัญวิมล  สิทธิพร เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-0163/64 ลว. 25 

กุมภำพันธ์ 2564

24 จ้ำงเหมำรักษำควำมสะอำดท่ีท ำ

กำรส ำนักงำนเทศบำลต ำบลพระ

ธำตุปู่ก่ ำ ประจ ำเดือนมีนำคม 2564

        7,150.00         7,150.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวชนิตำ  กลัดสวัสด์ิ นำงสำวชนิตำ  กลัดสวัสด์ิ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-0164/64 ลว. 25 

กุมภำพันธ์ 2564

25 จ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัย 

ประจ ำเดือนมีนำคม 2564

        6,700.00         6,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุรพล  แสนงำย นำยสุรพล  แสนงำย เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-0165/64 ลว. 25 

กุมภำพันธ์ 2564

26 จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำท่ี

สนับสนุนงำนป้องกันและบรรเทำ

สำธำรณภัย ประจ ำเดือนมีนำคม 

2564

        7,500.00         7,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุริยำ  เข่ือนเพชร นำยสุริยำ  เข่ือนเพชร เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-0166/64 ลว. 25 

กุมภำพันธ์ 2564



27 จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำท่ี

สนับสนุนงำนป้องกันและบรรเทำ

สำธำรณภัย ประจ ำเดือนมีนำคม 

2564

        7,500.00         7,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยนพดล  มณีรัตน์ นำยนพดล  มณีรัตน์ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-0167/64 ลว. 25 

กุมภำพันธ์ 2564

28 จ้ำงเหมำผู้ช่วยเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน

และบัญขี กองคลัง ประจ ำเดือน

มีนำคม 2564

        8,700.00         8,700.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวรัชนี  ม่ันคง นำงสำวรัชนี  ม่ันคง เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-0168/64 ลว. 25 

กุมภำพันธ์ 2564

29 จ้ำงเหมำจัดเก็บเอกสำร กองคลัง 

ประจ ำเดือนมีนำคม 2564

        7,200.00         7,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวเบญจวรรณ  สุริวงค์ นำงสำวเบญจวรรณ  สุริวงค์ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-0169/64 ลว. 25 

กุมภำพันธ์ 2564

30 จ้ำงเหมำจัดเก็บเอกสำร กอง

กำรศึกษำ ประจ ำเดือนมีนำคม 

2564

        7,200.00         7,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวผุสดี  ผัดแก้ว นำงสำวผุสดี  ผัดแก้ว เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-0170/64 ลว. 25 

กุมภำพันธ์ 2564

31 จ้ำงเหมำรักษำควำมสะอำดศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่จำใต้ สังกัด

เทศบำลต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ 

ประจ ำเดือนมมีนำคม 2564

        7,700.00         7,700.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวศุขนิตำ  พีระธรรม นำงสำวศุขนิตำ  พีระธรรม เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-0171/64 ลว. 25 

กุมภำพันธ์ 2564

32 จ้ำงเหมำรักษำควำมสะอำดศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสหกรณ์ สังกัด

เทศบำลต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ 

ประจ ำเดือนมีนำคม 2564

        7,200.00         7,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนุชนำภรณ์  พงศ์

ธัญญำเขต

นำงสำวนุชนำภรณ์  พงศ์

ธัญญำเขต

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-0172/64 ลว. 25 

กุมภำพันธ์ 2564



33 จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินและ

บัญชี (กองกำรศึกษำ) 

ประจ ำเดือนมีนำคม 2564

        7,500.00         7,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพิชญำ  ตำพิทักษ์ นำงสำวพิชญำ  ตำพิทักษ์ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-0173/64 ลว. 25 

กุมภำพันธ์ 2564

34 จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก 

ปฏิบัติงำนด้ำนช่ำงโยธำ 

ประจ ำเดือนมีนำคม 2564

        7,700.00         7,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยนิติวัตร  สมศักด์ิ นำยนิติวัตร  สมศักด์ิ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-0174/64 ลว. 25 

กุมภำพันธ์ 2564

35 จ้ำงเหมำ (เช่ำ) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร

 กองคลัง ประจ ำเดือนมีนำคม 

2564

        3,000.00         3,000.00 เฉพำะเจำะจง เอสพี ดีเวลลอปเม้ท์ เอสพี ดีเวลลอปเม้ท์ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-0175/64 ลว. 25 

กุมภำพันธ์ 2564

36 จ้ำงเหมำ (เช่ำ) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร

 ส ำนักปลัด ประจ ำเดือนมีนำคม 

2564

        3,000.00         3,000.00 เฉพำะเจำะจง เอสพี ดีเวลลอปเม้ท์ เอสพี ดีเวลลอปเม้ท์ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-0176/64 ลว. 25 

กุมภำพันธ์ 2564


