
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง  วงเงินที่จัดซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

 หรอืจัดจ้ำง 
(บำท)

 (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ
หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

(2) (3)  (4)   (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน โต๊ะ

ท ำงำนไม้ 2 ล้ินชัก
        5,600.00       5,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเบสท์ช้อป ร้ำนเบสท์ช้อป เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00030/65 ลว. 2 

พฤศจิกำยน 2564

2 จ้ำงเหมำจัดเกบ็ขยะมูลฝอย 
ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2564

      17,000.00      17,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยจีรศักด์ิ  แกว้เมืองมำ นำยจีรศักด์ิ  แกว้เมืองมำ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00031/65 ลว. 4 
พฤศจิกำยน 2564

3 จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่ดูแลบ่อ
ขยะเทศบำลต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ 
ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2564

        7,000.00       7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยนพกำญจน์  สล่ำเหน่ นำยนพกำญจน์  สล่ำเหน่ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00032/65 ลว. 4 
พฤศจิกำยน 2564

4 จ้ำงเหมำผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สนับสนุน
งำนสำธำรณสุข ประจ ำเดือน
พฤศจิกำยน 2564

        8,000.00       8,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวขวัญวิมล  สิทธิพร นำงสำวขวัญวิมล  สิทธิพร เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00033/65 ลว. 4 
พฤศจิกำยน 2564

5 จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่สนับสนุน
งำนสำธำรณสุขด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรขยะเทศบำลต ำบลพระธำตุ
ปู่ก่ ำ ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2564

        7,000.00       7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนันทนำ  สุเป็ง นำงสำวนันทนำ  สุเป็ง เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00034/65 ลว. 4 
พฤศจิกำยน 2564

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2564

เทศบำต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564



6 จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่สนับสนุน
งำนสำธำรณสุขด้ำนกำรป้องกนั
และควบคุมโรคของเทศบำลต ำบล
พระธำตุปู่ก่ ำ ประจ ำเดือน
พฤศจิกำยน 2564

        7,000.00       7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยภัทรพงศ์  เรือนธนวงษ์ นำยภัทรพงศ์  เรือนธนวงษ์ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00035/65 ลว. 4 
พฤศจิกำยน 2564

7 จ้ำงเหมำรักษำควำมสะอำดที่ท ำ
กำรส ำนักงำนเทศบำลต ำบลพระ
ธำตุปู่ก่ ำ ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 
2564

        7,400.00       7,400.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวชนิตำ  กลัดสวัสด์ิ นำงสำวชนิตำ  กลัดสวัสด์ิ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00036/65 ลว. 4 
พฤศจิกำยน 2564

8 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลผู้รักษำควำม
ปลอดภัยสถำนที่รำชกำรส ำนักงำน
เทศบำลต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ 
ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2564

        6,700.00       6,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุรพล  แสนงำย นำยสุรพล  แสนงำย เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00037/65 ลว. 4 
พฤศจิกำยน 2564

9 จ้ำงเหมำบริกำรจัดเกบ็เอกสำร
ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลพระธำตุปู่
ก่ ำ ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2564

        7,900.00       7,900.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวชนรดำ  กนัธิ นำงสำวชนรดำ  กนัธิ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00038/65 ลว. 4 
พฤศจิกำยน 2564

10 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก
เพื่อดูแลงำนประชำสัมพนัธ์และ
กำรปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลต ำบล
พระธำตุปู่ก่ ำ ประจ ำเดือน
พฤศจิกำยน 2564

        7,700.00       7,700.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวจุฑำมำศ  ชิดทอง นำงสำวจุฑำมำศ  ชิดทอง เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00039/65 ลว. 4 
พฤศจิกำยน 2564



11 จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่ขับ
รถยนต์ส่วนกลำงของเทศบำล
ต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ ประจ ำเดือน
พฤศจิกำยน 2564

        7,700.00       7,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยณัฏฐนันท์  จันทร์ทอง นำยณัฏฐนันท์  จันทร์ทอง เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00040/65 ลว. 4 
พฤศจิกำยน 2564

12 จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่สนับสนุน
งำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย
 ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2564

        6,301.00       6,301.00 เฉพำะเจำะจง นำยกฤติพงศ์  สุรินทร์ นำยกฤติพงศ์  สุรินทร์ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00041/65 ลว. 4 
พฤศจิกำยน 2564

13 จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่สนับสนุน
งำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย
 ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2564

        7,000.00       7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยจักรกฤษณ์  ตำมัน่ นำยจักรกฤษณ์  ตำมัน่ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00042/65 ลว. 4 
พฤศจิกำยน 2564

14 จ้ำงเหมำจัดเกบ็เอกสำร กองคลัง 
ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2564

        7,600.00       7,600.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวเบญจวรรณ  สุริวงค์ นำงสำวเบญจวรรณ  สุริวงค์ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00043/65 ลว. 4 
พฤศจิกำยน 2564

15 จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่บันทึก
ข้อมูลกองคลังเทศบำลต ำบลพระ
ธำตุปู่ก่ ำ ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 
2564

        7,000.00       7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวเพญ็นภำ  จะทอ นำงสำวเพญ็นภำ  จะทอ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00044/65 ลว. 4 
พฤศจิกำยน 2564

16 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
อนุบำลและปฐมวัย ศูนย์พฒันำเด็ก
เล็กบ้ำนขุนข้อน สังกดัเทศบำล
ต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ ประจ ำเดือน
พฤศจิกำยน 2564

        7,347.00       7,347.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวผุสดี  ผัดแกว้ นำงสำวผุสดี  ผัดแกว้ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00045/65 ลว. 4 
พฤศจิกำยน 2564



17 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
อนุบำลและปฐมวัย ศูนย์พฒันำเด็ก
เล็กบ้ำนแม่จำใต้ สังกดัเทศบำล
ต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ ประจ ำเดือน
พฤศจิกำยน 2564

        8,000.00       8,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวศุขนิตำ  พรีะธรรม นำงสำวศุขนิตำ  พรีะธรรม เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00046/65 ลว. 4 
พฤศจิกำยน 2564

18 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
อนุบำลและปฐมวัย ศูนย์พฒันำเด็ก
เล็กบ้ำนสหกรณ์ สังกดัเทศบำล
ต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ ประจ ำเดือน
พฤศจิกำยน 2564

        7,347.00       7,347.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนุชนำภรณ์  พงศ์
ธัญญำเขต

นำงสำวนุชนำภรณ์  พงศ์
ธัญญำเขต

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00047/65 ลว. 4 
พฤศจิกำยน 2564

19 จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
และบัญชีของกองกำรศึกษำ
เทศบำลต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ 
ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2564

        7,000.00       7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวรัชนี  กนัแกว้ นำงสำวรัชนี  กนัแกว้ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00048/65 ลว. 4 
พฤศจิกำยน 2564

20 จ้ำงเหมำบริกำรคนดูแลรักษำควำม
สะอำดศูนย์พฒันำเด็กเล็กบ้ำนแม่
จำใต้ สังกดัเทศบำลต ำบลพระธำตุ
ปู่ก่ ำ ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2564

        7,200.00       7,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวณิชำอณัณ์  กรณ์
อดุมวัฒน์

นำงสำวณิชำอณัณ์  กรณ์
อดุมวัฒน์

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00049/65 ลว. 4 
พฤศจิกำยน 2564

21 จ้ำงเหมำบริกำรคนดูแลรักษำควำม
สะอำดศูนย์พฒันำเด็กเล็กบ้ำนขุน
ข้อน สังกดัเทศบำลต ำบลพระธำตุ
ปู่ก่ ำ ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2564

        7,000.00       7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวธัญญำพร  สมดี นำงสำวธัญญำพร  สมดี เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00050/65 ลว. 4 
พฤศจิกำยน 2564



22 จ้ำงเหมำบริกำรบุคลำกรภำยนอก
ปฏิบัติงำนธุรกำรกองช่ำงเทศบำล
ต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ ประจ ำเดือน
พฤศจิกำยน 2564

        7,500.00       7,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิรำภำ  กองแกว้ นำงสำวจิรำภำ  กองแกว้ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00051/65 ลว. 4 
พฤศจิกำยน 2564

23 จ้ำงเหมำ (เช่ำ) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
กองคลัง ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 
2564

        3,000.00       3,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสพ ีดิเวลลอปเม้นท์ 
 เทคแอนด์ซัพพลำย จ ำกดั

บริษัท เอสพ ีดิเวลลอปเม้นท์ 
 เทคแอนด์ซัพพลำย จ ำกดั

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00052/65 ลว. 4 
พฤศจิกำยน 2564

24 จ้ำงเหมำ (เช่ำ) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
ส ำนักปลัด ประจ ำเดือน
พฤศจิกำยน 2564

        3,000.00       3,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสพ ีดิเวลลอปเม้นท์ 
 เทคแอนด์ซัพพลำย จ ำกดั

บริษัท เอสพ ีดิเวลลอปเม้นท์ 
 เทคแอนด์ซัพพลำย จ ำกดั

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00053/65 ลว. 4 
พฤศจิกำยน 2564

25 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ประจ ำภำค
เรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (เดือนตุลำคม - 
เดือนธันวำคม)

      36,730.54      36,730.54 เฉพำะเจำะจง องค์กำรส่งเสริมกจิกำรโคนม
แห่งประเทศไทย

องค์กำรส่งเสริมกจิกำรโคนม
แห่งประเทศไทย

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00054/65 ลว. 5 
พฤศจิกำยน 2564

26 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนเชื่อมทำง
หลวง หมำยเลข 1178 สำยแม่ข้อน
 - นำหวำย จ ำนวน 4 จุด

      93,000.00      93,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั จิรำภรณ์
รับทรัพย์กำรโยธำ

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั จิรำภรณ์
รับทรัพย์กำรโยธำ

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00055/65 ลว. 10 
พฤศจิกำยน 2564

27 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยอคิลิคสติกเกอร์ 
(ป้ำยชื่อผู้บริหำร) จ ำนวน 2 รำยกำร

          240.00          240.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน นรำดีไซน์ ร้ำน นรำดีไซน์ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00056/65 ลว. 19 
พฤศจิกำยน 2564

28 จ้ำงเหมำซ่อมแซมห้องน้ ำทั้ง 4 ห้อง
 อำคำรส ำนักงำนเทศบำลต ำบล
พระธำตุปู่ก่ ำ

      10,825.00      10,825.00 เฉพำะเจำะจง นำยเกตุ  สุรินทร์ นำยเกตุ  สุรินทร์ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00057/65 ลว. 22 
พฤศจิกำยน 2564

29 จัดซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ (กองช่ำง)
 คร้ังที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
 2565

        3,482.00       3,482.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนพวิชญก์ำรไฟฟำ้ ร้ำนนพวิชญก์ำรไฟฟำ้ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00058/65 ลว. 26 
พฤศจิกำยน 2564



30 จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์
ส่วนกลำง หมำยเลขทะเบียน กพ-
7922 เชียงใหม่ หมำยเลขครุภัณฑ์
 001-46-0001

          890.00          890.00 เฉพำะเจำะจง อูช่ัลวำลย์อำหล่ัยยนต์ อูช่ัลวำลย์อำหล่ัยยนต์ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00059/65 ลว. 30 
พฤศจิกำยน 2564

31 จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเคร่ืองปร้ิน
เตอร์ Brother HKK3270CDW 
หมำยเลขครุภัณฑ์ 478-62-0012

        2,550.00       2,550.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเมืองงำยคอมพวิเตอร์แคร์ ร้ำนเมืองงำยคอมพวิเตอร์แคร์ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00060/65 ลว. 30 
พฤศจิกำยน 2564

32 จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์
ส่วนกลำง หมำยเลขทะเบียน 
83-3854 เชียงใหม่ หมำยเลข
ครุภัณฑ์ 012-59-0001

        1,360.00       1,360.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน 3 ต.อะไหล่ยนต์ ร้ำน 3 ต.อะไหล่ยนต์ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00061/65 ลว. 30 
พฤศจิกำยน 2564

33 จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่ดูแลบ่อ
ขยะเทศบำลต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ 
ประจ ำเดือนธันวำคม 2564

        6,774.00       6,774.00 เฉพำะเจำะจง นำยนพกำญจน์  สล่ำเหน่ นำยนพกำญจน์  สล่ำเหน่ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00063/65 ลว. 30 
พฤศจิกำยน 2564

34 จ้ำงเหมำผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สนับสนุน
งำนสำธำรณสุข ประจ ำเดือน
ธันวำคม 2564

        8,000.00       8,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวขวัญวิมล  สิทธิพร นำงสำวขวัญวิมล  สิทธิพร เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00064/65 ลว. 30 
พฤศจิกำยน 2564

35 จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่สนับสนุน
งำนสำธำรณสุขด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรขยะเทศบำลต ำบลพระธำตุ
ปู่ก่ ำ ประจ ำเดือนธันวำคม 2564

        7,000.00       7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนันทนำ  สุเป็ง นำงสำวนันทนำ  สุเป็ง เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00065/65 ลว. 30 
พฤศจิกำยน 2564



36 จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่สนับสนุน
งำนสำธำรณสุขด้ำนกำรป้องกนั
และควบคุมโรคของเทศบำลต ำบล
พระธำตุปู่ก่ ำ ประจ ำเดือนธันวำคม
 2564

        3,158.00       3,158.00 เฉพำะเจำะจง นำยภัทรพงศ์  เรือนธนวงษ์ นำยภัทรพงศ์  เรือนธนวงษ์ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00066/65 ลว. 30 
พฤศจิกำยน 2564

37 จ้ำงเหมำรักษำควำมสะอำดที่ท ำ
กำรส ำนักงำนเทศบำลต ำบลพระ
ธำตุปู่ก่ ำ ประจ ำเดือนธันวำคม 
2564

        7,400.00       7,400.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวชนิตำ  กลัดสวัสด์ิ นำงสำวชนิตำ  กลัดสวัสด์ิ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00067/65 ลว. 30 
พฤศจิกำยน 2564

38 จ้ำงเหมำรักษำควำมสะอำดที่ท ำ
กำรส ำนักงำนเทศบำลต ำบลพระ
ธำตุปู่ก่ ำ ประจ ำเดือนธันวำคม 
2564

        7,000.00       7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสำยฝน  อำรีย์ นำงสำวสำยฝน  อำรีย์ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00068/65 ลว. 30 
พฤศจิกำยน 2564

39 จ้ำงเหมำบริกำรจัดเกบ็เอกสำร
ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลพระธำตุปู่
ก่ ำ ประจ ำเดือนธันวำคม 2564

        7,900.00       7,900.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวชนรดำ  กนัธิ นำงสำวชนรดำ  กนัธิ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00069/65 ลว. 30 
พฤศจิกำยน 2564

40 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก
เพื่อดูแลงำนประชำสัมพนัธ์และ
กำรปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลต ำบล
พระธำตุปู่ก่ ำ ประจ ำเดือนธันวำคม
 2564

        7,700.00       7,700.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวจุฑำมำศ  ชิดทอง นำงสำวจุฑำมำศ  ชิดทอง เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00070/65 ลว. 30 
พฤศจิกำยน 2564



41 จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่ขับ
รถยนต์ส่วนกลำงของเทศบำล
ต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ ประจ ำเดือน
ธันวำคม 2564

        7,700.00       7,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยณัฏฐนันท์  จันทร์ทอง นำยณัฏฐนันท์  จันทร์ทอง เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00071/65 ลว. 30 
พฤศจิกำยน 2564

42 จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่สนับสนุน
งำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย
 ประจ ำเดือนธันวำคม 2564

        7,000.00       7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกฤติพงศ์  สุรินทร์ นำยกฤติพงศ์  สุรินทร์ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00072/65 ลว. 30 
พฤศจิกำยน 2564

43 จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่สนับสนุน
งำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย
 ประจ ำเดือนธันวำคม 2564

        7,000.00       7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยจักรกฤษณ์  ตำมัน่ นำยจักรกฤษณ์  ตำมัน่ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00073/65 ลว. 30 
พฤศจิกำยน 2564

44 จ้ำงเหมำจัดเกบ็เอกสำร กองคลัง 
ประจ ำเดือนธันวำคม 2564

        7,600.00       7,600.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวเบญจวรรณ  สุริวงค์ นำงสำวเบญจวรรณ  สุริวงค์ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00074/65 ลว. 30 
พฤศจิกำยน 2564

45 จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่บันทึก
ข้อมูลกองคลังเทศบำลต ำบลพระ
ธำตุปู่ก่ ำ ประจ ำเดือนธันวำคม 
2564

        7,000.00       7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวเพญ็นภำ  จะทอ นำงสำวเพญ็นภำ  จะทอ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00075/65 ลว. 30 
พฤศจิกำยน 2564

46 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
อนุบำลและปฐมวัย ศูนย์พฒันำเด็ก
เล็กบ้ำนขุนข้อน สังกดัเทศบำล
ต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ ประจ ำเดือน
ธันวำคม 2564

        7,600.00       7,600.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวผุสดี  ผัดแกว้ นำงสำวผุสดี  ผัดแกว้ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00076/65 ลว. 30 
พฤศจิกำยน 2564



47 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
อนุบำลและปฐมวัย ศูนย์พฒันำเด็ก
เล็กบ้ำนแม่จำใต้ สังกดัเทศบำล
ต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ ประจ ำเดือน
ธันวำคม 2564

        8,000.00       8,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวศุขนิตำ  พรีะธรรม นำงสำวศุขนิตำ  พรีะธรรม เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00077/65 ลว. 30 
พฤศจิกำยน 2564

48 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
อนุบำลและปฐมวัย ศูนย์พฒันำเด็ก
เล็กบ้ำนสหกรณ์ สังกดัเทศบำล
ต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ ประจ ำเดือน
ธันวำคม 2564

        7,600.00       7,600.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนุชนำภรณ์  พงศ์
ธัญญำเขต

นำงสำวนุชนำภรณ์  พงศ์
ธัญญำเขต

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00078/65 ลว. 30 
พฤศจิกำยน 2564

49 จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
และบัญชีของกองกำรศึกษำ
เทศบำลต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ 
ประจ ำเดือนธันวำคม 2564

        7,000.00       7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวรัชนี  กนัแกว้ นำงสำวรัชนี  กนัแกว้ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00079/65 ลว. 30 
พฤศจิกำยน 2564

50 จ้ำงเหมำบริกำรคนดูแลรักษำควำม
สะอำดศูนย์พฒันำเด็กเล็กบ้ำนแม่
จำใต้ สังกดัเทศบำลต ำบลพระธำตุ
ปู่ก่ ำ ประจ ำเดือนธันวำคม 2564

        7,200.00       7,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวณิชำอณัณ์  กรณ์
อดุมวัฒน์

นำงสำวณิชำอณัณ์  กรณ์
อดุมวัฒน์

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00080/65 ลว. 30 
พฤศจิกำยน 2564

51 จ้ำงเหมำบริกำรคนดูแลรักษำควำม
สะอำดศูนย์พฒันำเด็กเล็กบ้ำนขุน
ข้อน สังกดัเทศบำลต ำบลพระธำตุ
ปู่ก่ ำ ประจ ำเดือนธันวำคม 2564

        7,000.00       7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวธัญญำพร  สมดี นำงสำวธัญญำพร  สมดี เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00081/65 ลว. 30 
พฤศจิกำยน 2564



52 จ้ำงเหมำบริกำรบุคลำกรภำยนอก
ปฏิบัติงำนธุรกำรกองช่ำงเทศบำล
ต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ ประจ ำเดือน
ธันวำคม 2564

        7,258.00       7,258.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิรำภำ  กองแกว้ นำงสำวจิรำภำ  กองแกว้ เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00082/65 ลว. 30 
พฤศจิกำยน 2564

53 จ้ำงเหมำ (เช่ำ) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
กองคลัง ประจ ำเดือนธันวำคม 
2564

        3,000.00       3,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสพ ีดิเวลลอปเม้นท์ 
 เทคแอนด์ซัพพลำย จ ำกดั

บริษัท เอสพ ีดิเวลลอปเม้นท์ 
 เทคแอนด์ซัพพลำย จ ำกดั

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00083/65 ลว. 30 
พฤศจิกำยน 2564

54 จ้ำงเหมำ (เช่ำ) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
ส ำนักปลัด ประจ ำเดือนธันวำคม 
2564

        3,000.00       3,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสพ ีดิเวลลอปเม้นท์ 
 เทคแอนด์ซัพพลำย จ ำกดั

บริษัท เอสพ ีดิเวลลอปเม้นท์ 
 เทคแอนด์ซัพพลำย จ ำกดั

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง CNTR-00084/65 ลว. 30 
พฤศจิกำยน 2564


