
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินทีจ่ัดซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

 หรือจัดจ้ำง 
(บำท)

 (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

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

ปลอดภัยสถานทีร่าชการส านักงาน
เทศบาลต าบลพระธาตุปูก่่ า 
ประจ าเดือนมกราคม 2565

        6,700.00        6,700.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุวัตร  กันทา นายอนุวัตร  กันทา เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00113/65 ลว. 6 
มกราคม 2565

2 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร-
8835 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 
001-53-0004

        1,500.00        1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.การช่าง ร้าน ส.การช่าง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00114/65 ลว. 6 
มกราคม 2565

3 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นง-
6894 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 
001-57-0005

        2,900.00        2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.การช่าง ร้าน ส.การช่าง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00115/65 ลว. 6 
มกราคม 2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2565

เทศบำต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ

วันที ่31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565



4 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร-
8835 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 
001-53-0004

        5,170.00        5,170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านครูพรรวมช่างฯ ร้านครูพรรวมช่างฯ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00116/65 ลว. 7 
มกราคม 2565

5 จดัซ้ือชุดตรวจโควิด-19 Rapid 
Antigen Test Kit (ATK) จ านวน 
250 ชุด

       25,000.00      25,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ซีซีอาร์ 
สปอร์ต กรุ๊ป

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ซีซีอาร์ 
สปอร์ต กรุ๊ป

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00117/65 ลว. 19
มกราคม 2565

6 จดัซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ือง
เสียงพร้อมอุปกรณ์ ประจ าหอ้ง
ประชุม จ านวน 1 ชุด

       16,500.00      16,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทิกเกอร์ซาวด์แอนด์
อิเล็กทรอนิกส์

ร้านทิกเกอร์ซาวด์แอนด์
อิเล็กทรอนิกส์

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00118/65 ลว. 19
มกราคม 2565

7 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ประจ าภาค
เรียนที ่2/2564 (เดือนมกราคม - 
มีนาคม 2565) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลต าบลพระธาตุปู่
ก่ า จ านวน 3 ศูนย์

       36,730.54      36,730.54 เฉพาะเจาะจง องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แหง่ประทศไทย (อ.ส.ค.)

องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แหง่ประทศไทย (อ.ส.ค.)

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00119/65 ลว. 21
มกราคม 2565

8 จา้งเหมาจดัเก็บขยะมูลฝอย 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565

       17,000.00      17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรีศักด์ิ  แก้วเมืองมา นายจรีศักด์ิ  แก้วเมืองมา เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00120/65 ลว. 31
มกราคม 2565

9 จา้งเหมาบริการเจา้หน้าทีดู่แลบ่อ
ขยะเทศบาลต าบลพระธาตุปูก่่ า 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565

        7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพกาญจน์  สล่าเหน่ นายนพกาญจน์  สล่าเหน่ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00121/65 ลว. 31
มกราคม 2565

10 จา้งเหมาผู้ช่วยเจา้หน้าทีส่นับสนุน
งานสาธารณสุข ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2565

        8,000.00        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญวิมล  สิทธิพร นางสาวขวัญวิมล  สิทธิพร เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00122/65 ลว. 31
มกราคม 2565



11 จา้งเหมาบริการเจา้หน้าทีส่นับสนุน
งานสาธารณสุขด้านการบริหาร
จดัการขยะเทศบาลต าบลพระธาตุ
ปูก่่ า ประจ าเดือนมกราคม 2565

        7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทนา  สุเป็ง นางสาวนันทนา  สุเป็ง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00123/65 ลว. 31
มกราคม 2565

12 จา้งเหมาบริการเจา้หน้าทีส่นับสนุน
งานสาธารณสุขด้านการป้องกัน
และควบคุมโรคของเทศบาลต าบล
พระธาตุปูก่่ า ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2565

        7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุติพงค์  ท้าวนันท์ นายอนุติพงค์  ท้าวนันท์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00124/65 ลว. 31
มกราคม 2565

13 จา้งเหมารักษาความสะอาดทีท่ า
การส านักงานเทศบาลต าบลพระ
ธาตุปูก่่ า ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
2565

        7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายฝน  อารีย์ นางสาวสายฝน  อารีย์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00125/65 ลว. 31
มกราคม 2565

14 จา้งเหมาบริการจดัเก็บเอกสาร
ส านักปลัดเทศบาลต าบลพระธาตุปู่
ก่ า ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565

        7,645.00        7,645.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนรดา  กันธิ นางสาวชนรดา  กันธิ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00126/65 ลว. 31
มกราคม 2565

15 จา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพือ่ดูแลงานประชาสัมพันธ์และ
การปฏิบัติงานในการใหบ้ริการ
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล
พระธาตุปูก่่ า ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2565

        7,700.00        7,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจฑุามาศ  ชิดทอง นางสาวจฑุามาศ  ชิดทอง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00127/65 ลว. 31
มกราคม 2565



16 จา้งเหมาบริการเจา้หน้าทีข่ับ
รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาล
ต าบลพระธาตุปูก่่ า ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2565

        7,700.00        7,700.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐนันท์  จนัทร์ทอง นายณัฏฐนันท์  จนัทร์ทอง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00128/65 ลว. 31
มกราคม 2565

17 จา้งเหมาบริการเจา้หน้าทีส่นับสนุน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565

        7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤติพงศ์  สุรินทร์ นายกฤติพงศ์  สุรินทร์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00129/65 ลว. 31
มกราคม 2565

18 จา้งเหมาบริการเจา้หน้าทีส่นับสนุน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565

        7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจกัรกฤษณ์  ตามั่น นายจกัรกฤษณ์  ตามั่น เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00130/65 ลว. 31
มกราคม 2565

19 จา้งเหมาจดัเก็บเอกสาร กองคลัง 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565

        7,600.00        7,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ  สุริวงค์ นางสาวเบญจวรรณ  สุริวงค์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00131/65 ลว. 31
มกราคม 2565

20 จา้งเหมาบริการเจา้หน้าทีบ่ันทึก
ข้อมูลกองคลังเทศบาลต าบลพระ
ธาตุปูก่่ า ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
2565

        6,250.00        6,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญนภา  จะทอ นางสาวเพ็ญนภา  จะทอ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00132/65 ลว. 31
มกราคม 2565

21 จา้งเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านขุนข้อน สังกัดเทศบาล
ต าบลพระธาตุปูก่่ า ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2565

        7,600.00        7,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวผุสดี  ผัดแก้ว นางสาวผุสดี  ผัดแก้ว เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00133/65 ลว. 31
มกราคม 2565



22 จา้งเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแม่จาใต้ สังกัดเทศบาล
ต าบลพระธาตุปูก่่ า ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2565

        8,000.00        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุขนิตา  พีระธรรม นางสาวศุขนิตา  พีระธรรม เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00134/65 ลว. 31
มกราคม 2565

23 จา้งเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสหกรณ์ สังกัดเทศบาล
ต าบลพระธาตุปูก่่ า ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2565

        7,329.00        7,329.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชนาภรณ์  พงศ์
ธัญญาเขต

นางสาวนุชนาภรณ์  พงศ์
ธัญญาเขต

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00135/65 ลว. 31
มกราคม 2565

24 จา้งเหมาบริการเจา้หน้าทีก่ารเงิน
และบัญชีของกองการศึกษา
เทศบาลต าบลพระธาตุปูก่่ า 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565

        7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี  กันแก้ว นางสาวรัชนี  กันแก้ว เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00136/65 ลว. 31
มกราคม 2565

25 จา้งเหมาบริการคนดูแลรักษาความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่
จาใต้ สังกัดเทศบาลต าบลพระธาตุ
ปูก่่ า ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565

        7,200.00        7,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชาอัณณ์  กรณ์
อุดมวัฒน์

นางสาวณิชาอัณณ์  กรณ์
อุดมวัฒน์

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00137/65 ลว. 31
มกราคม 2565

26 จา้งเหมาบริการคนดูแลรักษาความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุน
ข้อน สังกัดเทศบาลต าบลพระธาตุ
ปูก่่ า ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565

        7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญาพร  สมดี นางสาวธัญญาพร  สมดี เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00138/65 ลว. 31
มกราคม 2565



27 จา้งเหมาบริการคนดูแลรักษาความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สหกรณ์ สังกัดเทศบาลต าบลพระ
ธาตุปูก่่ า ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
2565

        7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา  เส้ือมา นางสาวอังคณา  เส้ือมา เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00139/65 ลว. 31
มกราคม 2565

28 จา้งเหมาบริการบุคลากรภายนอก
ปฏิบัติงานธุรการกองช่างเทศบาล
ต าบลพระธาตุปูก่่ า ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2565

        7,500.00        7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริาภา  กองแก้ว นางสาวจริาภา  กองแก้ว เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00140/65 ลว. 31
มกราคม 2565

29 จา้งเหมา (เช่า) เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
กองคลัง ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
2565

        3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพี ดิเวลลอปเม้นท์ 
 เทคแอนด์ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท เอสพี ดิเวลลอปเม้นท์ 
 เทคแอนด์ซัพพลาย จ ากัด

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00141/65 ลว. 31
มกราคม 2565

30 จา้งเหมา (เช่า) เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ส านักปลัด ประจ าเดือนกุมภาพันธ์
 2565

        3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพี ดิเวลลอปเม้นท์ 
 เทคแอนด์ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท เอสพี ดิเวลลอปเม้นท์ 
 เทคแอนด์ซัพพลาย จ ากัด

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00142/65 ลว. 31
มกราคม 2565


