
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 จ้างเหมาจัดเกบ็ขยะมูลฝอย 

ประจ าเดือนตุลาคม 2564
      17,000.00      17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรศักด์ิ  แกว้เมืองมา นายจีรศักด์ิ  แกว้เมืองมา เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00002/65 ลว. 19 

ตุลาคม 2564

2 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลบ่อ
ขยะเทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า 
ประจ าเดือนตุลาคม 2564

        7,000.00       7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพกาญจน์  สล่าเหน่ นายนพกาญจน์  สล่าเหน่ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00003/65 ลว. 19 
ตุลาคม 2564

3 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สนับสนุน
งานสาธารณสุข ประจ าเดือน
ตุลาคม 2564

        8,000.00       8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญวิมล  สิทธิพร นางสาวขวัญวิมล  สิทธิพร เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00004/65 ลว. 19 
ตุลาคม 2564

4 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สนับสนุน
งานสาธารณสุขด้านการบริหาร
จัดการขยะเทศบาลต าบลพระธาตุ
ปู่ก่ า ประจ าเดือนตุลาคม 2564

        7,000.00       7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทนา  สุเป็ง นางสาวนันทนา  สุเป็ง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00005/65 ลว. 19 
ตุลาคม 2564

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2564

เทศบำต ำบลพระธำตุปู่ก่ ำ

วันที่ 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564



5 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สนับสนุน
งานสาธารณสุขด้านการป้องกนั
และควบคุมโรคของเทศบาลต าบล
พระธาตุปู่ก่ า ประจ าเดือนตุลาคม 
2564

        7,000.00       7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรพงศ์  เรือนธนวงษ์ นายภัทรพงศ์  เรือนธนวงษ์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00006/65 ลว. 19 
ตุลาคม 2564

6 จ้างเหมารักษาความสะอาดที่ท า
การส านักงานเทศบาลต าบลพระ
ธาตุปู่ก่ า ประจ าเดือนตุลาคม 2564

        7,400.00       7,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิตา  กลัดสวัสด์ิ นางสาวชนิตา  กลัดสวัสด์ิ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00007/65 ลว. 19 
ตุลาคม 2564

7 จ้างเหมาบริการบุคคลผู้รักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการส านักงาน
เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า 
ประจ าเดือนตุลาคม 2564

        6,700.00       6,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล  แสนงาย นายสุรพล  แสนงาย เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00008/65 ลว. 19 
ตุลาคม 2564

8 จ้างเหมาบริการจัดเกบ็เอกสาร
ส านักปลัดเทศบาลต าบลพระธาตุปู่
ก่ า ประจ าเดือนตุลาคม 2564

        7,900.00       7,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนรดา  กนัธิ นางสาวชนรดา  กนัธิ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00009/65 ลว. 19 
ตุลาคม 2564

9 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพื่อดูแลงานประชาสัมพนัธ์และ
การปฏิบัติงานในการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล
พระธาตุปู่ก่ า ประจ าเดือนตุลาคม 
2564

        7,700.00       7,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ  ชิดทอง นางสาวจุฑามาศ  ชิดทอง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00010/65 ลว. 19 
ตุลาคม 2564



10 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ขับ
รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาล
ต าบลพระธาตุปู่ก่ า ประจ าเดือน
ตุลาคม 2564

        7,700.00       7,700.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐนันท์  จันทร์ทอง นายณัฏฐนันท์  จันทร์ทอง เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00011/65 ลว. 19 
ตุลาคม 2564

11 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สนับสนุน
งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
 ประจ าเดือนตุลาคม 2564

        7,548.00       7,548.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา  เขื่อนเพชร นายสุริยา  เขื่อนเพชร เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00012/65 ลว. 19 
ตุลาคม 2564

12 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สนับสนุน
งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
 ประจ าเดือนตุลาคม 2564

        7,000.00       7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤติพงศ์  สุรินทร์ นายกฤติพงศ์  สุรินทร์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00013/65 ลว. 19 
ตุลาคม 2564

13 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สนับสนุน
งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
 ประจ าเดือนตุลาคม 2564

        7,000.00       7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษณ์  ตามัน่ นายจักรกฤษณ์  ตามัน่ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00014/65 ลว. 19 
ตุลาคม 2564

14 จ้างเหมาจัดเกบ็เอกสาร กองคลัง 
ประจ าเดือนตุลาคม 2564

        7,600.00       7,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ  สุริวงค์ นางสาวเบญจวรรณ  สุริวงค์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00015/65 ลว. 19 
ตุลาคม 2564

15 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูลกองคลังเทศบาลต าบลพระ
ธาตุปู่ก่ า ประจ าเดือนตุลาคม 2564

        7,000.00       7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพญ็นภา  จะทอ นางสาวเพญ็นภา  จะทอ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00016/65 ลว. 19 
ตุลาคม 2564



16 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบ้านขุนข้อน สังกดัเทศบาล
ต าบลพระธาตุปู่ก่ า ประจ าเดือน
ตุลาคม 2564

        7,600.00       7,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวผุสดี  ผัดแกว้ นางสาวผุสดี  ผัดแกว้ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00017/65 ลว. 19 
ตุลาคม 2564

17 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบ้านแม่จาใต้ สังกดัเทศบาล
ต าบลพระธาตุปู่ก่ า ประจ าเดือน
ตุลาคม 2564

        8,000.00       8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุขนิตา  พรีะธรรม นางสาวศุขนิตา  พรีะธรรม เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00018/65 ลว. 19 
ตุลาคม 2564

18 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบ้านสหกรณ์ สังกดัเทศบาล
ต าบลพระธาตุปู่ก่ า ประจ าเดือน
ตุลาคม 2564

        7,600.00       7,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชนาภรณ์  พงศ์
ธัญญาเขต

นางสาวนุชนาภรณ์  พงศ์
ธัญญาเขต

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00019/65 ลว. 19 
ตุลาคม 2564

19 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชีของกองการศึกษา
เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า 
ประจ าเดือนตุลาคม 2564

        7,000.00       7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี  กนัแกว้ นางสาวรัชนี  กนัแกว้ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00020/65 ลว. 19 
ตุลาคม 2564

20 จ้างเหมาบริการคนดูแลรักษาความ
สะอาดศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านแม่
จาใต้ สังกดัเทศบาลต าบลพระธาตุ
ปู่ก่ า ประจ าเดือนตุลาคม 2564

        7,200.00       7,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชาอณัณ์  กรณ์
อดุมวัฒน์

นางสาวณิชาอณัณ์  กรณ์
อดุมวัฒน์

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00021/65 ลว. 19 
ตุลาคม 2564



21 จ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอก
ปฏิบัติงานธุรการกองช่างเทศบาล
ต าบลพระธาตุปู่ก่ า ประจ าเดือน
ตุลาคม 2564

        7,500.00       7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภา  กองแกว้ นางสาวจิราภา  กองแกว้ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00023/65 ลว. 19 
ตุลาคม 2564

22 จ้างเหมา (เช่า) เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
กองคลัง ประจ าเดือนตุลาคม 2564

        3,000.00       3,000.00 เฉพาะเจาะจง เอสพ ีดีเวลลอปเม้ท์ เอสพ ีดีเวลลอปเม้ท์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00024/65 ลว. 19 
ตุลาคม 2564

23 จ้างเหมา (เช่า) เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ส านักปลัด ประจ าเดือนตุลาคม 
2564

        3,000.00       3,000.00 เฉพาะเจาะจง เอสพ ีดีเวลลอปเม้ท์ เอสพ ีดีเวลลอปเม้ท์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00025/65 ลว. 19 
ตุลาคม 2564

24 จ้างเหมาบริการคนดูแลรักษาความ
สะอาดศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านขุน
ข้อน สังกดัเทศบาลต าบลพระธาตุ
ปู่ก่ า ประจ าเดือนตุลาคม 2564 
ต้ังแต่วันที่ 18 - 31 ตุลาคม 2564

        3,164.00       3,164.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญาพร  สมดี นางสาวธัญญาพร  สมดี เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00026/65 ลว. 19 
ตุลาคม 2564

25 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดโต๊ะ
ท างาน ส าหรับผู้บริหาร จ านวน 1 
ชุด

      22,000.00      22,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์ช้อป ร้านเบสท์ช้อป เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00027/65 ลว. 29 
ตุลาคม 2564

26 จ้างเหมาจัดท ากญุแจส ารอง
รถยนต์ส่วนกลาง

          700.00          700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกญุแจเชียงดาว ร้านกญุแจเชียงดาว เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง CNTR-00029/65 ลว. 29 
ตุลาคม 2564


