
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 าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

         6,700.00        6,700.00 เฉพาะเจาะจง นายอนวัุตร  กันทา นายอนวัุตร  กันทา เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00144/65 ลว. 1 
กุมภาพนัธ์ 2565

2 จ้างเหมาจัดท าแนวกันไฟรอบพระ
ธาตุปูก่่ าปชูนยีวัตถุทีส่ าคัญ ของ
ต าบลเมืองงาย ตามโครงการ
ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาไฟปา่
หมอกควัน ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2565

         8,800.00        8,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชาติ  พญางาย นายชาติ  พญางาย เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00145/65 ลว. 2 
กุมภาพนัธ์ 2565

3 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์
บรรทกุน  าส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบยีน ผบ-5902 เชียงใหม่ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 003-53-0001

       24,790.00      24,790.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน 3ต. อะไหล่ยนต์ ร้าน 3ต. อะไหล่ยนต์ เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00146/65 ลว. 8 
กุมภาพนัธ์ 2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2565

เทศบำต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ

วันที่ 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565



4 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน กร-
8835 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 
001-53-0004

         1,400.00        1,400.00 เฉพาะเจาะจง อู่ดวงกังวานยางยนต์ อู่ดวงกังวานยางยนต์ เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00147/65 ลว. 10 
กุมภาพนัธ์ 2565

5 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ HP Laserjet 
หมายเลขครุภัณฑ์ 478-63-0017

         1,850.00        1,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นคอมพวิเตอร์ ร้านต้นคอมพวิเตอร์ เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00148/65 ลว. 10 
กุมภาพนัธ์ 2565

6 จัดซื อวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน 3 รายการ

       18,000.00      18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพ ีดิเวลลอปเม้นท ์
 เทคแอนด์ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท เอสพ ีดิเวลลอปเม้นท ์
 เทคแอนด์ซัพพลาย จ ากัด

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00149/65 ลว. 18 
กุมภาพนัธ์ 2565

7 จัดซื ออุปกรณ์ดับไฟปา่ ตาม
โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
และหมอกควัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

         6,368.00        6,368.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเด่นเจริญเคร่ืองครัว ร้านเด่นเจริญเคร่ืองครัว เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00150/65 ลว. 18 
กุมภาพนัธ์ 2565

8 จัดซื ออุปกรณ์ดับไฟปา่ ตาม
โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
หมอกควัน ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2565

         1,200.00        1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางพชัรี  หมดทกุข์ นางพชัรี  หมดทกุข์ เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00151/65 ลว. 18 
กุมภาพนัธ์ 2565

9 จัดซื อหนิคลุกพร้อมปรับเกล่ีย 
จ านวน 75 ลูกบาศก์เมตร เพือ่
ซ่อมแซมถนนสายบา้นหนองไผ่และ
ถนนสายบา้นหว้ยโปง่ขาม

       59,250.00      59,250.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ท ีเอ็น 
ดับเบิ ลยู เชียงดาวก่อสร้าง

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ท ีเอ็น 
ดับเบิ ลยู เชียงดาวก่อสร้าง

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00152/65 ลว. 22 
กุมภาพนัธ์ 2565



10  จ้างเหมารถเกล่ียดินเพือ่ปรับเกล่ีย
ผิวทางถนนสายทางขึ น ส.ป.ก. ข้าง
สวนนายดาว ผิวนวล หมู่ที ่5 บา้น
สบงาย

       16,050.00      16,050.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ท ีเอ็น 
ดับเบิ ลยู เชียงดาวก่อสร้าง

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ท ีเอ็น 
ดับเบิ ลยู เชียงดาวก่อสร้าง

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00153/65 ลว. 22 
กุมภาพนัธ์ 2565

11 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย 
ประจ าเดือนมีนาคม 2565

       17,000.00      17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรศักด์ิ  แก้วเมืองมา นายจีรศักด์ิ  แก้วเมืองมา เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00154/65 ลว. 28 
กุมภาพนัธ์ 2565

12 จ้างเหมาบริการเจ้าหนา้ทีดู่แลบอ่
ขยะเทศบาลต าบลพระธาตุปูก่่ า 
ประจ าเดือนมีนาคม 2565

         7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพกาญจน ์ สล่าเหน่ นายนพกาญจน ์ สล่าเหน่ เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00155/65 ลว. 28 
กุมภาพนัธ์ 2565

13 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหนา้ทีส่นบัสนนุ
งานสาธารณสุข ประจ าเดือน
มีนาคม 2565

         8,000.00        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญวิมล  สิทธิพร นางสาวขวัญวิมล  สิทธิพร เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00156/65 ลว. 28 
กุมภาพนัธ์ 2565

14 จ้างเหมาบริการเจ้าหนา้ทีส่นบัสนนุ
งานสาธารณสุขด้านการบริหาร
จัดการขยะเทศบาลต าบลพระธาตุ
ปูก่่ า ประจ าเดือนมีนาคม 2565

         7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนัทนา  สุเปง็ นางสาวนนัทนา  สุเปง็ เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00157/65 ลว. 28 
กุมภาพนัธ์ 2565

15 จ้างเหมาบริการเจ้าหนา้ทีส่นบัสนนุ
งานสาธารณสุขด้านการปอ้งกัน
และควบคุมโรคของเทศบาลต าบล
พระธาตุปูก่่ า ประจ าเดือนมีนาคม 
2565

         7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนติุพงค์  ทา้วนนัท์ นายอนติุพงค์  ทา้วนนัท์ เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00158/65 ลว. 28 
กุมภาพนัธ์ 2565



16 จ้างเหมารักษาความสะอาดทีท่ า
การส านกังานเทศบาลต าบลพระ
ธาตุปูก่่ า ประจ าเดือนมีนาคม 2565

         7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายฝน  อารีย์ นางสาวสายฝน  อารีย์ เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00159/65 ลว. 28 
กุมภาพนัธ์ 2565

17 จ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสาร
ส านกัปลัดเทศบาลต าบลพระธาตุปู่
ก่ า ประจ าเดือนมีนาคม 2565

         7,900.00        7,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนรดา  กันธิ นางสาวชนรดา  กันธิ เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00160/65 ลว. 28 
กุมภาพนัธ์ 2565

18 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก
เพือ่ดูแลงานประชาสัมพนัธ์และ
การปฏิบติังานในการใหบ้ริการ
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล
พระธาตุปูก่่ า ประจ าเดือนมีนาคม 
2565

         7,700.00        7,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ  ชิดทอง นางสาวจุฑามาศ  ชิดทอง เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00161/65 ลว. 28 
กุมภาพนัธ์ 2565

19 จ้างเหมาบริการเจ้าหนา้ทีข่ับ
รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาล
ต าบลพระธาตุปูก่่ า ประจ าเดือน
มีนาคม 2565

         7,700.00        7,700.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐนนัท ์ จันทร์ทอง นายณัฏฐนนัท ์ จันทร์ทอง เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00162/65 ลว. 28 
กุมภาพนัธ์ 2565

20 จ้างเหมาบริการเจ้าหนา้ทีส่นบัสนนุ
งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ประจ าเดือนมีนาคม 2565

         6,774.00        6,774.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤติพงศ์  สุรินทร์ นายกฤติพงศ์  สุรินทร์ เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00163/65 ลว. 28 
กุมภาพนัธ์ 2565

21 จ้างเหมาบริการเจ้าหนา้ทีส่นบัสนนุ
งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ประจ าเดือนมีนาคม 2565

         7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษณ์  ตามั่น นายจักรกฤษณ์  ตามั่น เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00164/65 ลว. 28 
กุมภาพนัธ์ 2565



22 จ้างเหมาจัดเก็บเอกสาร กองคลัง 
ประจ าเดือนมีนาคม 2565

         7,600.00        7,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ  สุริวงค์ นางสาวเบญจวรรณ  สุริวงค์ เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00165/65 ลว. 28 
กุมภาพนัธ์ 2565

23 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่
การเงินและบญัชี กองคลังเทศบาล
ต าบลพระธาตุปูก่่ า ประจ าเดือน
มีนาคม 2565

         7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพญ็นภา  จะทอ นางสาวเพญ็นภา  จะทอ เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00166/65 ลว. 28 
กุมภาพนัธ์ 2565

24 จ้างเหมาบริการเจ้าหนา้ทีบ่นัทกึ
ข้อมูลกองคลังเทศบาลต าบลพระ
ธาตุปูก่่ า ประจ าเดือนมีนาคม  2565

         7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐมน  วิสุวรรณ นางสาวณัฐมน  วิสุวรรณ เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00167/65 ลว. 28 
กุมภาพนัธ์ 2565

25 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
อนบุาลและปฐมวัย ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นขุนข้อน สังกัดเทศบาล
ต าบลพระธาตุปูก่่ า ประจ าเดือน
มีนาคม 2565

         7,600.00        7,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวผุสดี  ผัดแก้ว นางสาวผุสดี  ผัดแก้ว เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00168/65 ลว. 28 
กุมภาพนัธ์ 2565

26 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
อนบุาลและปฐมวัย ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นแม่จาใต้ สังกัดเทศบาล
ต าบลพระธาตุปูก่่ า ประจ าเดือน
มีนาคม 2565

         8,000.00        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุขนติา  พรีะธรรม นางสาวศุขนติา  พรีะธรรม เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00169/65 ลว. 28 
กุมภาพนัธ์ 2565

27 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
อนบุาลและปฐมวัย ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นสหกรณ์ สังกัดเทศบาล
ต าบลพระธาตุปูก่่ า ประจ าเดือน
มีนาคม 2565

         7,600.00        7,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนชุนาภรณ์  พงศ์
ธัญญาเขต

นางสาวนชุนาภรณ์  พงศ์
ธัญญาเขต

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00170/65 ลว. 28 
กุมภาพนัธ์ 2565



28 จ้างเหมาบริการเจ้าหนา้ทีก่ารเงิน
และบญัชีของกองการศึกษา
เทศบาลต าบลพระธาตุปูก่่ า 
ประจ าเดือนมีนาคม 2565

         7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชน ี กันแก้ว นางสาวรัชน ี กันแก้ว เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00171/65 ลว. 28 
กุมภาพนัธ์ 2565

29 จ้างเหมาบริการคนดูแลรักษาความ
สะอาดศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นแม่
จาใต้ สังกัดเทศบาลต าบลพระธาตุ
ปูก่่ า ประจ าเดือนมีนาคม 2565

         7,200.00        7,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชาอัณณ์  กรณ์
อุดมวัฒน์

นางสาวณิชาอัณณ์  กรณ์
อุดมวัฒน์

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00172/65 ลว. 28 
กุมภาพนัธ์ 2565

30 จ้างเหมาบริการคนดูแลรักษาความ
สะอาดศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นขุน
ข้อน สังกัดเทศบาลต าบลพระธาตุ
ปูก่่ า ประจ าเดือนมีนาคม 2565

         7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญาพร  สมดี นางสาวธัญญาพร  สมดี เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00173/65 ลว. 28 
กุมภาพนัธ์ 2565

31 จ้างเหมาบริการคนดูแลรักษาความ
สะอาดศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
สหกรณ์ สังกัดเทศบาลต าบลพระ
ธาตุปูก่่ า ประจ าเดือนมีนาคม 2565

         7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา  เสื อมา นางสาวอังคณา  เสื อมา เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00174/65 ลว. 28 
กุมภาพนัธ์ 2565

32 จ้างเหมาบริการบคุลากรภายนอก
ปฏิบติังานธุรการกองช่างเทศบาล
ต าบลพระธาตุปูก่่ า ประจ าเดือน
มีนาคม 2565

         7,500.00        7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภา  กองแก้ว นางสาวจิราภา  กองแก้ว เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00175/65 ลว. 28 
กุมภาพนัธ์ 2565

33 จ้างเหมา (เช่า) เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
กองคลัง ประจ าเดือนมีนาคม 2565

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

บริษัท เอสพ ีดิเวลลอปเม้นท ์
 เทคแอนด์ซัพพลาย จ ากัด

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00176/65 ลว. 28 
กุมภาพนัธ์ 2565



34 จ้างเหมา (เช่า) เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ส านกัปลัด ประจ าเดือนมีนาคม 
2565

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

บริษัท เอสพ ีดิเวลลอปเม้นท ์
 เทคแอนด์ซัพพลาย จ ากัด

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00177/65 ลว. 28 
กุมภาพนัธ์ 2565


