
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 จัดซ้ือครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 
120 ซีซี (กองช่าง) จ านวน 1 คัน

      54,700.00       54,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมพานืช จ ากัด บริษัท นิยมพานืช จ ากัด เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0335/64 ลว. 1 
กรกฎาคม 2564

2 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองช่าง) 
คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2564 จ านวน 27 รายการ

        4,792.00         4,792.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0336/64 ลว. 1 
กรกฎาคม 2564

3 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0003

          800.00           800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองงายคอมพิวเตอร์แคร์ ร้านเมืองงายคอมพิวเตอร์แคร์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0337/64 ลว. 1 
กรกฎาคม 2564

4 จ้างเหมาบริการบุคคลผู้รักษา
ความปลอดภัยสถานท่ีราชการ
ส านักงานเทศบาลต าบลพระธาตุปู่
ก่ า ประจ าเดือนมิถุนายน 2564

        6,700.00         6,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล  แสนงาย นายสุรพล  แสนงาย เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0338/64 ลว. 2 
กรกฎาคม 2564

5 จ้างเหมาปรับปรุงทางระบายน้ า
ข้างอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลพระธาตุปู่ก่ า

      16,400.00       16,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญ
อุดมการโยธา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญ
อุดมการโยธา

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0339/64 ลว. 5 
กรกฎาคม 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2564

เทศบำต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ

วันท่ี 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2564



6 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า 

      78,200.00       78,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสวัสด์ิ  บุญรมย์ นายสวัสด์ิ  บุญรมย์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0340/64 ลว. 5 
กรกฎาคม 2564

7 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0013

          400.00           400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองงายคอมพิวเตอร์แคร์ ร้านเมืองงายคอมพิวเตอร์แคร์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0341/64 ลว. 5 
กรกฎาคม 2564

8 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กร-
8835 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์
 001-48-0002

        3,670.00         3,670.00 เฉพาะเจาะจง ร้านครูพรรมช่างฯ ร้านครูพรรมช่างฯ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0342/64 ลว. 5 
กรกฎาคม 2564

9 ซ้ือซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงด า
จัดเก็บขยะ จ านวน 2,000 
กิโลกรัม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2564

      88,000.00       88,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.เฮงรี
ไซเคิล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.เฮงรี
ไซเคิล

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0343/64 ลว. 5 
กรกฎาคม 2564

10 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ ชุดคลุมปฏิบัติการ 
จ านวน 13 ชุด

        6,370.00         6,370.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มเค กรุ๊ป ร้านเอ็มเค กรุ๊ป เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0344/64 ลว. 5 
กรกฎาคม 2564

11 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 5 รายการ

      13,250.00       13,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าเหนือซัพพลาย ร้านน้ าเหนือซัพพลาย เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0345/64 ลว. 5 
กรกฎาคม 2564

12 ซ้ือวัสดุงานบ้านครัว (ส านักปลัด) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 27 รายการ

      15,088.00       15,088.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0347/64 ลว. 7 
กรกฎาคม 2564

13 จ้างเหมาจัดท าตรายาง (ส านัก
ปลัด) จ านวน 17 รายการ

        9,880.00         9,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0348/64 ลว. 7 
กรกฎาคม 2564



14 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน พระบรม
ฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวราง
กูร พร้อมกรอบกระจก

          400.00           400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจรูญคัลเลอร์แล็บ ร้านจรูญคัลเลอร์แล็บ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0349/64 ลว. 7 
กรกฎาคม 2564

15 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 
คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2564 จ านวน 5 รายการ

      15,050.00       15,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0350/64 ลว. 7 
กรกฎาคม 2564

16 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ส านัก
ปลัด) เก้าอ้ีท างาน (ผู้บริหาร)

        3,600.00         3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0351/64 ลว. 7 
กรกฎาคม 2564

17 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ส านัก
ปลัด)

        3,260.00         3,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0352/64 ลว. 7 
กรกฎาคม 2564

18 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านัก
ปลัด) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จ านวน 13 รายการ

      48,760.00       48,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0353/64 ลว. 7 
กรกฎาคม 2564

19 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 53 รายการ

      24,508.00       24,508.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0354/64 ลว. 7 
กรกฎาคม 2564

20 จ้างเหมาจัดท าตรายาง (กองช่าง) 
จ านวน 7 รายการ

        3,665.00         3,665.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0355/64 ลว. 8 
กรกฎาคม 2564

21 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ (ส านักปลัด) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 6
 รายการ 

      12,675.00       12,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0356/64 ลว. 8 
กรกฎาคม 2564

22 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ (ส านักปลัด) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

        3,302.00         3,302.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0357/64 ลว. 8 
กรกฎาคม 2564



23 จ้างเหมาจัดท าตรายาง (กอง
การศึกษา)

        1,530.00         1,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0358/64 ลว. 8 
กรกฎาคม 2564

24 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กอง
การศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จ านวน 6 รายการ

      20,000.00       20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0359/64 ลว. 8 
กรกฎาคม 2564

25 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กอง
การศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

        5,000.00         5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0360/64 ลว. 8 
กรกฎาคม 2564

26 จัดซ้ือแบบพิมพ์ บัตรเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรีและบัตรเลือกต้ัง
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระธาตุ
ปู่ก่ า

        5,600.00         5,600.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ซ038/64 
CNTR-0361/64 ลว. 9 

กรกฎาคม 2564

27 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0005

          950.00           950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นคอมพิวเตอร์ ร้านต้นคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0362/64 ลว. 14 
กรกฎาคม 2564

28 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ แอลกอฮอล์น้ า ขนาด 1
 ลิตร

        3,500.00         3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0363/64 ลว. 14 
กรกฎาคม 2564

29 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าขยะใน
เขตเทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564

          824.00           824.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา  สร้างใหม่ นางสาววรัญญา  สร้างใหม่ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0364/64 ลว. 19 
กรกฎาคม 2564

30 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ (ส านักปลัด) 
หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0002 
และหมายเลขครุภัณฑ์ 
420-63-0013

        3,900.00         3,900.00 เฉพาะเจาะจง นายจีระศักด์ิ  เรือนใหญ่ นายจีระศักด์ิ  เรือนใหญ่ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0365/64 ลว. 19 
กรกฎาคม 2564



31 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กพ-
7922 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์
 001-46-0001

        1,170.00         1,170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซัน การช่าง ร้านซัน การช่าง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0366/64 ลว. 19 
กรกฎาคม 2564

32 จ้างเปล่ียนแบบเตอร่ีรถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร-
8835 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์
 001-48-0002

        2,990.00         2,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.การช่าง ร้าน ส.การช่าง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0367/64 ลว. 19 
กรกฎาคม 2564

33 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม/
โครงการของเทศบาลต าบลพระ
ธาตุปู่ก่ า จ านวน 2 รายการ

        1,200.00         1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นราดีไซน์ ร้าน นราดีไซน์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0368/64 ลว. 20 
กรกฎาคม 2564

34 จ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะ ตาม
โครงการแก้ไขปัญหาการก าจัดขยะ
ในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔

      74,100.00       74,100.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฏา  วงษ์งาม นายกฤษฏา  วงษ์งาม เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0369/64 ลว. 20 
กรกฎาคม 2564

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยห้วยบง หมู่ท่ี 8 
บ้านสหกรณ์

     322,000.00      322,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญ
อุดมการโยธา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญ
อุดมการโยธา

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0370/64 ลว. 22 
กรกฎาคม 2564

36 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0015

          400.00           400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองงายคอมพิวเตอร์แคร์ ร้านเมืองงายคอมพิวเตอร์แคร์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0371/64 ลว. 23 
กรกฎาคม 2564

37 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ
กลุ่มแม่บ้านขุนข้อน หมู่ท่ี 7

     304,000.00      304,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญ
อุดมการโยธา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญ
อุดมการโยธา

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0372/64 ลว. 27 
กรกฎาคม 2564



38 จ้างเหมาจัดท าป้ายอคิลิคติดสติก
เกอร์รายช่ือพันธุไม้ จ านวน 4 ป้าย
 ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา "จิตอาสา สร้างป่า 
รักษ์น้ า"

          800.00           800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นราดีไซน์ ร้าน นราดีไซน์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0373/64 ลว. 29 
กรกฎาคม 2564

39 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2564

      17,000.00       17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรศักด์ิ  แก้วเมืองมา นายจีรศักด์ิ  แก้วเมืองมา เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0375/64 ลว. 30 
กรกฎาคม 2564

40 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีสนับสนุน
งานสาธารณสุข ประจ าเดือน
สิงหาคม 2564

        7,700.00         7,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญวิมล  สิทธิพร นางสาวขวัญวิมล  สิทธิพร เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0376/64 ลว. 30 
กรกฎาคม 2564

41 จ้างเหมารักษาความสะอาดท่ีท า
การส านักงานเทศบาลต าบลพระ
ธาตุปู่ก่ า ประจ าเดือนสิงหาคม 
2564

        7,150.00         7,150.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิตา  กลัดสวัสด์ิ นางสาวชนิตา  กลัดสวัสด์ิ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0377/64 ลว. 30 
กรกฎาคม 2564

42 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี
สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ประจ าเดือนสิงหาคม 
2564

        7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา  เข่ือนเพชร นายสุริยา  เข่ือนเพชร เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0378/64 ลว. 30 
กรกฎาคม 2564

43 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี
สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ประจ าเดือนสิงหาคม 
2564

        7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐนันท์  จันทร์ทอง นายณัฏฐนันท์  จันทร์ทอง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0379/64 ลว. 30 
กรกฎาคม 2564

44 จ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสาร
ส านักปลัดเทศบาลต าบลพระธาตุ
ปู่ก่ า ประจ าเดือนสิงหาคม 2564

        7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนรดา  กันธิ นางสาวชนรดา  กันธิ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0380/64 ลว. 30 
กรกฎาคม 2564



45 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพ่ือดูแลงานประชาสัมพันธ์และ
การปฏิบัติงานในการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล
พระธาตุปู่ก่ า ประจ าเดือนสิงหาคม
 2564

        7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ  ชิดทอง นางสาวจุฑามาศ  ชิดทอง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0381/64 ลว. 30 
กรกฎาคม 2564

46 จ้างเหมาจัดเก็บเอกสาร กองคลัง 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2564

        7,200.00         7,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ  สุริวงค์ นางสาวเบญจวรรณ  สุริวงค์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0382/64 ลว. 30 
กรกฎาคม 2564

47 จ้างเหมาจัดเก็บเอกสาร กอง
การศึกษา ประจ าเดือนสิงหาคม 
2564

        7,200.00         7,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวผุสดี  ผัดแก้ว นางสาวผุสดี  ผัดแก้ว เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0383/64 ลว. 30 
กรกฎาคม 2564

48 จ้างเหมารักษาความสะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่จาใต้ สังกัด
เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า 
ประจ าเดือนมสิงหาคม 2564

        7,700.00         7,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุขนิตา  พีระธรรม นางสาวศุขนิตา  พีระธรรม เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0384/64 ลว. 30 
กรกฎาคม 2564

49 จ้างเหมารักษาความสะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ สังกัด
เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2564

        7,200.00         7,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชนาภรณ์  พงศ์
ธัญญาเขต

นางสาวนุชนาภรณ์  พงศ์
ธัญญาเขต

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0385/64 ลว. 30 
กรกฎาคม 2564

50 จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือท า
ความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านขุนข้อน ประจ าเดือนสิงหาคม
 พ.ศ. 2564

        7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชาอัณณ์  กรณ์
อุดมวัฒน์

นางสาวณิชาอัณณ์  กรณ์
อุดมวัฒน์

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0386/64 ลว. 30 
กรกฎาคม 2564

51 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีการเงินและ
บัญชี (กองการศึกษา) 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2564

        7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญา  ตาพิทักษ์ นางสาวพิชญา  ตาพิทักษ์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0387/64 ลว. 30 
กรกฎาคม 2564

52 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2564

        7,700.00         7,700.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติวัตร  สมศักด์ิ นายนิติวัตร  สมศักด์ิ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0388/64 ลว. 30 
กรกฎาคม 2564



53 จ้างเหมา (เช่า) เคร่ืองถ่ายเอกสาร
 กองคลัง ประจ าเดือนสิงหาคม 
2564

        3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง เอสพี ดีเวลลอปเม้ท์ เอสพี ดีเวลลอปเม้ท์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0389/64 ลว. 30 
กรกฎาคม 2564

54 จ้างเหมา (เช่า) เคร่ืองถ่ายเอกสาร
 ส านักปลัด ประจ าเดือนสิงหาคม 
2564

        3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง เอสพี ดีเวลลอปเม้ท์ เอสพี ดีเวลลอปเม้ท์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-0390/64 ลว. 30 
กรกฎาคม 2564


