
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 จา้งเหมาบริการบุคคลผู้รักษาความ

ปลอดภัยสถานทีร่าชการส านักงาน
เทศบาลต าบลพระธาตุปูก่่ า 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2564

        6,700.00        6,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล  แสนงาย นายสุรพล  แสนงาย เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0437/64 ลว. 1 
กนัยายน 2564

2 จดัซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ (ส านักปลัด) เคร่ืองวัด
อณุหภูมิ จ านวน 2 เคร่ือง

        5,600.00        5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0438/64 ลว. 1 
กนัยายน 2564

3 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ (ส านักปลัด) 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0016

        4,850.00        4,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นคอมพวิเตอร์ ร้านต้นคอมพวิเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0439/64 ลว. 2 
กนัยายน 2564

4 ซ้ือวัสดุการเกษตร (ส านักปลัด) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 39 รายการ 

        9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรีะการเกษตร ร้านพรีะการเกษตร เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0440/64 ลว. 2 
กนัยายน 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2564

เทศบำต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ

วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2564



5 จา้งเหมาตรวจสอบคุณภาพ
น้ าประปาหมู่บ้านในเขตความ
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลพระ
ธาตุปูก่่ า จ านวน 7 หมู่บ้าน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

        7,441.00        7,441.00 เฉพาะเจาะจง ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0441/64 ลว. 3 
กนัยายน 2564

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 17 รายการ 

      30,228.00      30,228.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0442/64 ลว. 3 
กนัยายน 2564

7 ซ้ือซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (ส านักปลัด)
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 6 รายการ

      13,693.00      13,693.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0443/64 ลว. 3 
กนัยายน 2564

8 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (ส านัก
ปลัด) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564

        4,824.00        4,824.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0444/64 ลว. 3 
กนัยายน 2564

9 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองพมิพ์
 Cannon LBP6200D หมายเลข
ครุภัณฑ์ 478-57-0005

          500.00          500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองงายคอมพวิเตอร์แคร์ ร้านเมืองงายคอมพวิเตอร์แคร์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0445/64 ลว. 3 
กนัยายน 2564

10 จา้งเหมาบริการถ่ายเอกสารเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พร้อมจดัท ารูปเล่ม จ านวน 35 เล่ม

        7,490.00        7,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ปราณีกอ๊ปปี้ ร้านแม่ปราณีกอ๊ปปี้ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0446/64 ลว. 6 
กนัยายน 2564

11 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ือง
คอมพวิเตอร์พซีี หมายเลขครุภัณฑ์
 416-61-0009

        3,850.00        3,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นคอมพวิเตอร์ ร้านต้นคอมพวิเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0447/64 ลว. 6 
กนัยายน 2564



12 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองปร้ิน
เตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
478-57-0006

          800.00          800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นคอมพวิเตอร์ ร้านต้นคอมพวิเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0448/64 ลว. 6 
กนัยายน 2564

13 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-53-0017

          800.00          800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นคอมพวิเตอร์ ร้านต้นคอมพวิเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0449/64 ลว. 6 
กนัยายน 2564

14 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด 
จากซอย 2 ถึงโรงสีข้าว หมู่ที ่5 
บ้านสบงาย

     172,000.00    172,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั จริาภรณ์
รับทรัพย์การโยธา

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั จริาภรณ์
รับทรัพย์การโยธา

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0450/64 ลว. 6 
กนัยายน 2564

15 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (กองช่าง) 
คร้ังที ่2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2564 จ านวน 40 รายการ

        8,135.00        8,135.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0451/64 ลว. 8 
กนัยายน 2564

16 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองช่าง) 
คร้ังที ่2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2564 จ านวน 7 รายการ

      13,095.00      13,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0452/64 ลว. 8 
กนัยายน 2564

17 จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ (กองช่าง)
 คร้ังที ่6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2564 จ านวน 9 รายการ

        8,435.00        8,435.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชูเดชการไฟฟา้ ร้านชูเดชการไฟฟา้ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0453/64 ลว. 8 
กนัยายน 2564

18 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 3 รายการ

      15,900.00      15,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอสพ ีดิเวลลอปเม้นท์ ร้าน เอสพ ีดิเวลลอปเม้นท์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0454/64 ลว. 8 
กนัยายน 2564

19 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลแผนทีแ่นว
เขตเทศบาลต าบลพระธาตุปูก่่ า

        1,880.00        1,880.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั จรัสธุรกจิ
การพมิพ์

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั จรัสธุรกจิ
การพมิพ์

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0455/64 ลว. 9 
กนัยายน 2564



20 จา้งเหมาบริการถ่ายเอกสารแผนที่
แนบท้ายประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ขนาด 2A

          300.00          300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั จรัสธุรกจิ
การพมิพ์

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั จรัสธุรกจิ
การพมิพ์

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0456/64 ลว. 9 
กนัยายน 2564

21 จา้งเหมาจดัท าม่านปรับแสง พร้อม
ติดต้ัง จ านวน ๑ งาน

      13,000.00      13,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงดาวผ้าม่าน ร้านเชียงดาวผ้าม่าน เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0457/64 ลว. 9 
กนัยายน 2564

22 จดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ (ส านักปลัด) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 5 
รายการ

      11,687.00      11,687.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเด่นเจริญเคร่ืองครัว ร้านเด่นเจริญเคร่ืองครัว เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0458/64 ลว. 9 
กนัยายน 2564

23 ซ้ือชุดกระจกโค้งชนิดโพลีพร้อม
ติดต้ัง จ านวน 8 ชุด

      39,440.00      39,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอม็เค กรุ๊ป ร้าน เอม็เค กรุ๊ป เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0459/64 ลว. 9 
กนัยายน 2564

24 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเข้าพืน้ทีท่ ากนิบ้านขุน
ข้อน หมู่ที ่7

     138,000.00    138,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บุญ
อดุมการโยธา

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บุญ
อดุมการโยธา

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0460/64 ลว. 10 
กนัยายน 2564

25 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเข้าเหมืองยาว หมู่ที ่1 
ชุมชนบ้านสันป่าไหน่

     362,000.00    362,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บุญ
อดุมการโยธา

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บุญ
อดุมการโยธา

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0461/64 ลว. 14 
กนัยายน 2564

26 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง (กองช่าง) คร้ังที ่6
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 21 รายการ

        7,394.00        7,394.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธราดลวัสดุกอ่สร้าง ร้านธราดลวัสดุกอ่สร้าง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0462/64 ลว. 14 
กนัยายน 2564

27 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขค-
287 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 
001-53-0004

        5,100.00        5,100.00 เฉพาะเจาะจง อู่ศุภชัยยนต์ อู่ศุภชัยยนต์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0463/64 ลว. 14 
กนัยายน 2564



28 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ (ส านักปลัด) 
หมายเลขครุภัณฑ์ 420-53-0008 
และหมายเลขครุภัณฑ์ 
420-53-0009

        1,800.00        1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายจรีะศักด์ิ  เรือนใหญ่ นายจรีะศักด์ิ  เรือนใหญ่ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0464/64 ลว. 14 
กนัยายน 2564

29 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ (กองการศึกษา) 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0003

        3,300.00        3,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นคอมพวิเตอร์ ร้านต้นคอมพวิเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0465/64 ลว. 14 
กนัยายน 2564

30 จา้งเหมาบริการเจา้หน้าทีส่นับสนุน
งานธุรการกองการศึกษา 
ประจ าเดือนกนัยายน พ.ศ. 2564 
โดยมาปฏิบัติงานต้ังแต่วันที ่15-30
 กนัยายน พ.ศ. 2564

        3,728.00        3,728.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริาภา  กองแกว้ นางสาวจริาภา  กองแกว้ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0466/64 ลว. 14 
กนัยายน 2564

31 จา้งเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผนังบ่อ
กบ และบ่อเล้ียงปลา ศูนย์การ
เรียนรู้ท้องถิ่นเทศบาลต าบลพระ
ธาตุปูก่่ า

      17,800.00      17,800.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธ์ิ  ผาสพ นายอภิสิทธ์ิ  ผาสพ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0467/64 ลว. 16 
กนัยายน 2564

32 จา้งเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 420-49-0006 และ
หมายเลขครุภัณฑ์ 420-53-0007

        5,000.00        5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรีะศักด์ิ  เรือนใหญ่ นายจรีะศักด์ิ  เรือนใหญ่ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0468/64 ลว. 20 
กนัยายน 2564

33 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง (กองช่าง) คร้ังที่
 7 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 จ านวน 5 รายการ

        5,203.00        5,203.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธราดลวัสดุกอ่สร้าง ร้านธราดลวัสดุกอ่สร้าง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0469/64 ลว. 20 
กนัยายน 2564

34 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง เพือ่ใช้ในการ
ซ่อมแซมล าเหมืองทุง่ออ๊งร้อง

        1,650.00        1,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธราดลวัสดุกอ่สร้าง ร้านธราดลวัสดุกอ่สร้าง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0470/64 ลว. 21 
กนัยายน 2564



35 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (ส านักปลัด)
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          735.00          735.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั บริษัท นานาเชียงดาว จ ากดั เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0471/64 ลว. 22 
กนัยายน 2564


