
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินที่จัดซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

 หรือจัดจ้ำง 
(บำท)

 (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

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

ความปลอดภัยสถานทีร่าชการ
ส านกังานเทศบาลต าบลพระธาตุปู่
ก่ า ประจ าเดือนมีนาคม 2565

         6,700.00        6,700.00 เฉพาะเจาะจง นายอนวัุตร  กันทา นายอนวัุตร  กันทา เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00178/65 ลว. 2 
มีนาคม 2565

2 จัดซ้ือวัคซีนปอ้งกันโรคพษิสุนขับา้ 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพษิสุนขับา้ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

       21,900.00      21,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเหนอื ซัพพลาย ร้านน้ าเหนอื ซัพพลาย เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00179/65 ลว. 2 
มีนาคม 2565

3 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ เช่า
พืน้ทีเ่ว็บไซต์ และต่อโดเมนเนม
เว็บไซต์รายป ี(ต้ังแต่วันที ่21 
มีนาคม 2565 - วันที ่21 มีนาคม 
2566)

       12,840.00      12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ท.ีโกลโบล จ ากัด บริษัท ไอ.ท.ีโกลโบล จ ากัด เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00180/65 ลว. 2 
มีนาคม 2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมนีำคม 2565

เทศบำต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ

วันที่ 31 เดือน มนีำคม พ.ศ. 2565



4 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน กพ-
7922 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 
001-47-0001

         2,850.00        2,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงกังวานยางยนต์ ร้านดวงกังวานยางยนต์ เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00181/65 ลว. 4 
มีนาคม 2565

5 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนทางเข้า
หมู่บา้นหนองขะแตะ หมู่ที ่6 ต าบล
เมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่

     214,000.00     214,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ท ีเอ็น 
ดับเบิล้ยู เชียงดาวก่อสร้าง

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ท ีเอ็น 
ดับเบิล้ยู เชียงดาวก่อสร้าง

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00182/65 ลว. 7 
มีนาคม 2565

6 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ ชุดตรวจโควิด-19 
Rapid Antigen Test Kit (ATK) 
จ านวน 200 ชุด

       22,000.00      22,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสทช์้อป ร้านเบสทช์้อป เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00183/65 ลว. 9 
มีนาคม 2565

7 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ จ านวน 4 รายการ ตาม
โครงการคัดกรองผู้มีความเส่ียงใน
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(Covid-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen
 Test Kit (ATK)

       12,325.00      12,325.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00184/65 ลว. 9 
มีนาคม 2565

8 จัดซ้ือวัสดุ เพือ่ใช้ในการซ่อมแซม
ไหล่ทางถนนบา้นสันปา่ไหนเ่ชื่อม
บา้นสบงาย

         1,290.00        1,290.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ท ีเอ็น 
ดับเบิล้ยู เชียงดาวก่อสร้าง

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ท ีเอ็น 
ดับเบิล้ยู เชียงดาวก่อสร้าง

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00186/65 ลว. 10 
มีนาคม 2565

9 จัดซ้ือครุภัณฑ์โรงงาน (เคร่ืองเปา่
ลม) จ านวน 10 เคร่ือง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

       70,000.00      70,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ซีซีอาร์ 
สปอร์ต กรุ๊ป

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ซีซีอาร์ 
สปอร์ต กรุ๊ป

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00187/65 ลว. 15 
มีนาคม 2565



10 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน กพ-
7922 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 
001-47-0001

           500.00          500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.การช่าง ร้าน ส.การช่าง เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00188/65 ลว. 15 
มีนาคม 2565

11 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลางหมายเลขทะเบยีน นก-
5576 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 
001-63-0006

         5,850.00        5,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงกังวานยางยนต์ ร้านดวงกังวานยางยนต์ เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00189/65 ลว. 15 
มีนาคม 2565

12 จ้างเหมาขุดดินวางทอ่คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร จ านวน 50 ทอ่น และ
บอ่พกัจ านวน 1 บอ่ พร้อมกลบ 
สายบา้นนายศรีล้วน ไข่แก้ว บา้น
สหกรณ์ หมู8่

       28,355.00      28,355.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ท ีเอ็น 
ดับเบิล้ยู เชียงดาวก่อสร้าง

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ท ีเอ็น 
ดับเบิล้ยู เชียงดาวก่อสร้าง

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00190/65 ลว. 18 
มีนาคม 2565

13 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (ส านกัปลัด)
 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน 7 รายการ

       42,645.00      42,645.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00191/65 ลว. 22 
มีนาคม 2565

14 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านกังาน (ส านกั
ปลัด) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2565 พดัลมติดผนงั ขนาด 16 นิว้ 
จ านวน 3 เคร่ือง

         2,970.00        2,970.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ซีซีอาร์ 
สปอร์ต กรุ๊ป

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ซีซีอาร์ 
สปอร์ต กรุ๊ป

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00192/65 ลว. 24 
มีนาคม 2565

15 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านกังาน (ส านกั
ปลัด) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2565 พดัลมอุตสาหกรรม จ านวน 
2 เคร่ือง

         6,700.00        6,700.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ซีซีอาร์ 
สปอร์ต กรุ๊ป

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ซีซีอาร์ 
สปอร์ต กรุ๊ป

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00193/65 ลว. 24 
มีนาคม 2565



16 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว (กอง
การศึกษา) ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จ านวน 26 รายการ

       15,710.00      15,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00194/65 ลว. 30 
มีนาคม 2565

17 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย 
ประจ าเดือนเมษายน 2565

       17,000.00      17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรศักด์ิ  แก้วเมืองมา นายจีรศักด์ิ  แก้วเมืองมา เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00195/65 ลว. 31 
มีนาคม 2565

18 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหนา้ทีส่นบัสนนุ
งานสาธารณสุข ประจ าเดือน
เมษายน 2565

         8,000.00        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญวิมล  สิทธิพร นางสาวขวัญวิมล  สิทธิพร เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00196/65 ลว. 31 
มีนาคม 2565

19 จ้างเหมาบริการเจ้าหนา้ทีส่นบัสนนุ
งานสาธารณสุขด้านการบริหาร
จัดการขยะเทศบาลต าบลพระธาตุ
ปูก่่ า ประจ าเดือนเมษายน 2565

         7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนัทนา  สุเปง็ นางสาวนนัทนา  สุเปง็ เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00197/65 ลว. 31 
มีนาคม 2565

20 จ้างเหมาบริการเจ้าหนา้ทีส่นบัสนนุ
งานสาธารณสุขด้านการปอ้งกัน
และควบคุมโรคของเทศบาลต าบล
พระธาตุปูก่่ า ประจ าเดือนเมษายน 
2565

         7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนติุพงค์  ทา้วนนัท์ นายอนติุพงค์  ทา้วนนัท์ เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00198/65 ลว. 31 
มีนาคม 2565

21 จ้างเหมารักษาความสะอาดทีท่ า
การส านกังานเทศบาลต าบลพระ
ธาตุปูก่่ า ประจ าเดือนเมษายน 2565

         7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายฝน  อารีย์ นางสาวสายฝน  อารีย์ เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00199/65 ลว. 31 
มีนาคม 2565



22 จ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสาร
ส านกัปลัดเทศบาลต าบลพระธาตุปู่
ก่ า ประจ าเดือนเมษายน 2565

         7,900.00        7,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนรดา  กันธิ นางสาวชนรดา  กันธิ เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00200/65 ลว. 31 
มีนาคม 2565

23 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก
เพือ่ดูแลงานประชาสัมพนัธ์และ
การปฏิบติังานในการใหบ้ริการ
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล
พระธาตุปูก่่ า ประจ าเดือนเมษายน 
2565

         7,700.00        7,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ  ชิดทอง นางสาวจุฑามาศ  ชิดทอง เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00201/65 ลว. 31 
มีนาคม 2565

24 จ้างเหมาบริการเจ้าหนา้ทีข่ับ
รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาล
ต าบลพระธาตุปูก่่ า ประจ าเดือน
เมษายน 2565

         7,700.00        7,700.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐนนัท ์ จันทร์ทอง นายณัฏฐนนัท ์ จันทร์ทอง เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00202/65 ลว. 31 
มีนาคม 2565

25 จ้างเหมาบริการเจ้าหนา้ทีส่นบัสนนุ
งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ประจ าเดือนเมษายน 2565

         7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤติพงศ์  สุรินทร์ นายกฤติพงศ์  สุรินทร์ เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00203/65 ลว. 31 
มีนาคม 2565

26 จ้างเหมาบริการเจ้าหนา้ทีส่นบัสนนุ
งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ประจ าเดือนเมษายน 2565

         7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษณ์  ตามั่น นายจักรกฤษณ์  ตามั่น เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00204/65 ลว. 31 
มีนาคม 2565

27 จ้างเหมาจัดเก็บเอกสาร กองคลัง 
ประจ าเดือนเมษายน 2565

         7,600.00        7,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ  สุริวงค์ นางสาวเบญจวรรณ  สุริวงค์ เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00205/65 ลว. 31 
มีนาคม 2565



28 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่
การเงินและบญัชี กองคลังเทศบาล
ต าบลพระธาตุปูก่่ า ประจ าเดือน
เมษายน 2565

         7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพญ็นภา  จะทอ นางสาวเพญ็นภา  จะทอ เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00206/65 ลว. 31 
มีนาคม 2565

29 จ้างเหมาบริการเจ้าหนา้ทีบ่นัทกึ
ข้อมูลกองคลังเทศบาลต าบลพระ
ธาตุปูก่่ า ประจ าเดือนเมษายน  
2565

         7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐมน  วิสุวรรณ นางสาวณัฐมน  วิสุวรรณ เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00207/65 ลว. 31 
มีนาคม 2565

30 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
อนบุาลและปฐมวัย ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นขุนข้อน สังกัดเทศบาล
ต าบลพระธาตุปูก่่ า ประจ าเดือน
เมษายน 2565

         7,600.00        7,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวผุสดี  ผัดแก้ว นางสาวผุสดี  ผัดแก้ว เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00208/65 ลว. 31 
มีนาคม 2565

31 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
อนบุาลและปฐมวัย ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นแม่จาใต้ สังกัดเทศบาล
ต าบลพระธาตุปูก่่ า ประจ าเดือน
เมษายน 2565

         8,000.00        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุขนติา  พรีะธรรม นางสาวศุขนติา  พรีะธรรม เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00209/65 ลว. 31 
มีนาคม 2565

32 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
อนบุาลและปฐมวัย ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นสหกรณ์ สังกัดเทศบาล
ต าบลพระธาตุปูก่่ า ประจ าเดือน
เมษายน 2565

         7,600.00        7,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนชุนาภรณ์  พงศ์
ธัญญาเขต

นางสาวนชุนาภรณ์  พงศ์
ธัญญาเขต

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00210/65 ลว. 31 
มีนาคม 2565



33 จ้างเหมาบริการเจ้าหนา้ทีก่ารเงิน
และบญัชีของกองการศึกษา
เทศบาลต าบลพระธาตุปูก่่ า 
ประจ าเดือนเมษายน 2565

         7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชน ี กันแก้ว นางสาวรัชน ี กันแก้ว เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00211/65 ลว. 31 
มีนาคม 2565

34 จ้างเหมาบริการคนดูแลรักษาความ
สะอาดศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นแม่
จาใต้ สังกัดเทศบาลต าบลพระธาตุ
ปูก่่ า ประจ าเดือนเมษายน 2565

         7,200.00        7,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชาอัณณ์  กรณ์
อุดมวัฒน์

นางสาวณิชาอัณณ์  กรณ์
อุดมวัฒน์

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00212/65 ลว. 31 
มีนาคม 2565

35 จ้างเหมาบริการคนดูแลรักษาความ
สะอาดศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นขุน
ข้อน สังกัดเทศบาลต าบลพระธาตุ
ปูก่่ า ประจ าเดือนเมษายน 2565

         7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญาพร  สมดี นางสาวธัญญาพร  สมดี เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00213/65 ลว. 31 
มีนาคม 2565

36 จ้างเหมาบริการคนดูแลรักษาความ
สะอาดศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
สหกรณ์ สังกัดเทศบาลต าบลพระ
ธาตุปูก่่ า ประจ าเดือนเมษายน 2565

         7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา  เส้ือมา นางสาวอังคณา  เส้ือมา เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00214/65 ลว. 31 
มีนาคม 2565

37 จ้างเหมาบริการบคุลากรภายนอก
ปฏิบติังานธุรการกองช่างเทศบาล
ต าบลพระธาตุปูก่่ า ประจ าเดือน
เมษายน 2565

         7,500.00        7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภา  กองแก้ว นางสาวจิราภา  กองแก้ว เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00215/65 ลว. 31 
มีนาคม 2565



38 จ้างเหมา (เช่า) เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
กองคลัง ประจ าเดือนเมษายน2565

         3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพ ีดิเวลลอปเม้นท ์
 เทคแอนด์ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท เอสพ ีดิเวลลอปเม้นท ์
 เทคแอนด์ซัพพลาย จ ากัด

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00216/65 ลว. 31 
มีนาคม 2565

39 จ้างเหมา (เช่า) เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ส านกัปลัด ประจ าเดือนเมษายน 
2565

         3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพ ีดิเวลลอปเม้นท ์
 เทคแอนด์ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท เอสพ ีดิเวลลอปเม้นท ์
 เทคแอนด์ซัพพลาย จ ากัด

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00217/65 ลว. 31 
มีนาคม 2565


