
 
 

-ส ำเนำคู่ฉบับ- 
 
 

ที่ ชม 81902/475                                                          ทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น 
            199  หมู่ 1 ต ำบลแม่ตื่น อ ำเภออมก๋อย 
                                                                                     จังหวัดเชียงใหม่  50310                                               

 

                       15 พฤศจิกำยน 2564                    
 

เรื่อง   กำรรำยงำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

เรียน   นำยอ ำเภออมก๋อย 
 

อ้ำงถึง  หนังสือ ที่ มท ๐๘๒๗.๑๕/ว ๘๓   ลงวันที่  ๑๕   มีนำคม  ๒๕๔๘ 
สิ่งที่ส่งมำด้วย   สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน   (แบบ สขร. ๑)  จ ำนวน  1  ชุด 

                    ตำมหนังสืออ้ำงถึง  อ ำเภออมก๋อย แจ้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำม
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ให้อ ำเภอทรำบประจ ำทุกเดือน  นั้น 

           องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น ได้จัดท ำข้อมูลประจ ำเดือน ตุลำคม 2564  เรียบร้อยแล้วจึงขอ
น ำส่งข้อมูลดังกล่ำว  ตำมรำยละเอียดปรำกฏสิ่งที่ส่งมำพร้อมหนังสือฉบับนี้ 
 

                    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ                                                              

                                                              ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 
 

            (นำยเมธำสิทธิ์ เลำย้ำง) 
       เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข ช ำนำญงำน รักษำรำชกำรแทน                  

    ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น  ปฏิบัติหน้ำที่ 
 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น 

 
กองคลัง (งำนพัสดุ) 
โทร.  052-001590 
  
 
 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น 

เรื่อง  สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564 
……………………………….. 

 

   ตำมที่  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น ได้ด ำเนินกำรสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำม
พระรำชบัญญัติ ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  พ.ศ.  ๒๕๔๐ เพ่ือเป็นข้อมูลให้ประชำชนและผู้สนใจได้ทรำบ นั้น 
   

   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น ได้สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564 ตำม
เอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้ 
 

    ประกำศ  ณ  วันที่  15  เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.  ๒๕64 
 
               
 
                                                        (นำยเมธำสทิธิ์ เลำย้ำง) 

เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข ช ำนำญงำน รักษำรำชกำรแทน                  
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น  ปฏิบัติหน้ำที่ 

                                              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น 
 

 

 
ลงชื่อ....................................................ผู้จัดท ำ        ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบ                     ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ                  

                     (นำงสำวธมลพรรณ  เนตรงำม)                                                        (นำยเมธำสิทธิ์    เลำยำ้ง)         (นำยเมธำสิทธิ ์   เลำย้ำง) 
                    นักวิชำกำรคลัง  รักษำกำรแทน               เจำ้พนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน รักษำกำรแทน                เจ้ำพนกังำนสำธำรณสุข ช ำนำญงำน รักษำรำชกำรแทน 
     เจ้ำพนกังำนพัสด ุ                                  หวัหน้ำเจำ้หน้ำที่พัสดุ                                          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น  ปฏิบัติหนำ้ที ่
                                                                                                                                                                                                           นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง (บำท) 

 รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีจัดซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรปุ 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง 

1 จ้ำงเหมำกองสำธำรณสุข 54,000.- 54,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำงสำวเสำวนยี์ พิลำสชวนพิศ 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

1.นำงสำวเสำวนยี์ พิลำสชวนพิศ 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

001/2565 
วันที่ 30 ก.ย.2564 

2 
จ้ำงเหมำบริกำรงำนพัฒนำชุมชน 
ส ำนักปลัด 

54,000.- 54,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำงสำวหนึ่งฤดี โคตรปัญญำ 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

1.นำงสำวหนึ่งฤดี โคตรปัญญำ 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

002/2565 
วันที่ 30 ก.ย.2564 

3 
จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนรักษำ
ควำมปลอดภยั 

54,000.- 54,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำยเย็น ฤทธิ์ชยั 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

1.นำยเย็น ฤทธิ์ชยั 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

003/2565 
วันที่ 30 ก.ย.2564 

4 จ้ำงเหมำบริกำรกองสำธำรณสุข 54,000.- 54,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำยยุทธ ใจเมือง 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

1.นำยยุทธ ใจเมือง 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

004/2565 
วันที่ 30 ก.ย.2564 

5 
จ้ำงเหมำบริกำรงำนปเองกันและ
บรรเทำสำธำรณภยั 

54,000.- 54,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำยนิพันธ์ ลำนอ้ย 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

1.นำยนิพันธ์ ลำนอ้ย 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

005/2565 
วันที่ 30 ก.ย.2564 

6 
จ้ำงเหมำบริกำรงำนธุรกำร กอง
คลัง 

54,000.- 54,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำยทัศนพงศ์ แกว้จันทร ์
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

1.นำยทัศนพงศ์ แกว้จันทร ์
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

006/2565 
วันที่ 30 ก.ย.2564 



แบบ สขร.1 
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น 
 

 

 
 
ลงชื่อ....................................................ผู้จัดท ำ        ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบ                     ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ                  

                     (นำงสำวธมลพรรณ  เนตรงำม)                                                        (นำยเมธำสิทธิ์    เลำยำ้ง)         (นำยเมธำสิทธิ ์   เลำย้ำง) 
                    นักวิชำกำรคลัง  รักษำกำรแทน               เจำ้พนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน รักษำกำรแทน                เจ้ำพนกังำนสำธำรณสุข ช ำนำญงำน รักษำรำชกำรแทน 
     เจ้ำพนกังำนพัสด ุ                                  หวัหน้ำเจำ้หน้ำที่พัสดุ                                          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น  ปฏิบัติหนำ้ที ่
                                                                                                                                                                                                           นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น 
 

 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง (บำท) 

 รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีจัดซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรปุ 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง 

6 จ้ำงเหมำบริกำรงำนพัสดุ กองคลัง 54,000.- 54,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำงสำวเป๊ะรี อนุศิษฏ์อำจิณ 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

1.นำงสำวเป๊ะรี อนุศิษฏ์อำจิณ 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

007/2565 
วันที่ 30 ก.ย.2564 

7 
จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด 
ศพด.บ้ำนทุ่งต้นง้ิว 

54,000.- 54,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำงเนำะดำ ปำนชิยำ 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

1.นำงเนำะดำ ปำนชิยำ 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

008/2565 
วันที่ 30 ก.ย.2564 

8 
จ้ำงเหมำบริกำรผู้ชว่ยดูแลเด็ก 
ศพด.บ้ำนทุ่งต้นง้ิว 

54,000.- 54,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำงสำวจำรุณี อำชำประสิทธิ ์
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

1.นำงสำวจำรุณี อำชำประสิทธิ ์
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

009/2565 
วันที่ 30 ก.ย.2564 

9 
จ้ำงเหมำบริกำรผู้ชว่ยดูแลเด็ก 
ศพด.บ้ำนทุ่งต้นง้ิว 

54,000.- 54,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำงสำวเสอะดี กมลสง่ำ 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

1.นำงสำวเสอะดี กมลสง่ำ 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

010/2565 
วันที่ 30 ก.ย.2564 

10 
จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด 
ศพด.บ้ำนปรอโพ 

54,000.- 54,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำงสำวนพมำศ กิจกำรพิบูล 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

1.นำงสำวนพมำศ กิจกำรพิบูล 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

011/2565 
วันที่ 30 ก.ย.2564 



แบบ สขร.1 
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น 
 

 

 
 
ลงชื่อ....................................................ผู้จัดท ำ        ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบ                     ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ                  

                     (นำงสำวธมลพรรณ  เนตรงำม)                                                        (นำยเมธำสิทธิ์    เลำยำ้ง)         (นำยเมธำสิทธิ ์   เลำย้ำง) 
                    นักวิชำกำรคลัง  รักษำกำรแทน               เจำ้พนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน รักษำกำรแทน                เจ้ำพนกังำนสำธำรณสุข ช ำนำญงำน รักษำรำชกำรแทน 
     เจ้ำพนกังำนพัสด ุ                                  หวัหน้ำเจำ้หน้ำที่พัสดุ                                          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น  ปฏิบัติหนำ้ที ่
                                                                                                                                                                                                           นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น 
 

 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง (บำท) 

 รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีจัดซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรปุ 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง 

11 
จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด 
ศพด.บ้ำนซิแบร 

54,000.- 54,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำงสำวอ ำพรรณ ลำน้อย 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

1.นำงสำวอ ำพรรณ ลำน้อย 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

012/2565 
วันที่ 30 ก.ย.2564 

12 
จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด 
ศพด.บ้ำนลูกูดู 

54,000.- 54,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำงสำวสุนิสำ พำแอะ 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

1.นำงสำวสุนิสำ พำแอะ 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

013/2565 
วันที่ 30 ก.ย.2564 

13 
จ้ำงเหมำบริกำรผู้ชว่ยดูแลเด็ก 
ศพด.บ้ำนห้วยยำบ 

54,000.- 54,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำงสำววิมล ชำตรียินด ี
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

1.นำงสำววิมล ชำตรียินด ี
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

014/2565 
วันที่ 30 ก.ย.2564 

14 
จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด 
ศพด.บ้ำนห้วยยำบ 

54,000.- 54,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำงสำวประกำยมกุ ชำญชนวุฒ ิ
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

1.นำงสำวประกำยมกุ ชำญชนวุฒ ิ
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

015/2565 
วันที่ 30 ก.ย.2564 

15 
จ้ำงเหมำบริกำรผู้ชว่ยดูแลเด็ก 
ศพด.บ้ำนห้วยไก่ป่ำ 

54,000.- 54,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำงสำวผะคือ กุสุมำไพร 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

1.นำงสำวผะคือ กุสุมำไพร 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

016/2565 
วันที่ 30 ก.ย.2564 



แบบ สขร.1 
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น 
 

 

 
 
ลงชื่อ....................................................ผู้จัดท ำ        ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบ                     ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ                  

                     (นำงสำวธมลพรรณ  เนตรงำม)                                                        (นำยเมธำสิทธิ์    เลำยำ้ง)         (นำยเมธำสิทธิ ์   เลำย้ำง) 
                    นักวิชำกำรคลัง  รักษำกำรแทน               เจำ้พนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน รักษำกำรแทน                เจ้ำพนกังำนสำธำรณสุข ช ำนำญงำน รักษำรำชกำรแทน 
     เจ้ำพนกังำนพัสด ุ                                  หวัหน้ำเจำ้หน้ำที่พัสดุ                                          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น  ปฏิบัติหนำ้ที ่
                                                                                                                                                                                                           นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น 
 

 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง (บำท) 

 รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีจัดซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรปุ 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง 

16 
จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด 
ศพด.บ้ำนห้วยไก่ป่ำ 

54,000.- 54,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำงสำวศิริพรรณ เพชรพงศ์ไพร 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

1.นำงสำวศิริพรรณ เพชรพงศ์ไพร 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

017/2565 
วันที่ 30 ก.ย.2564 

17 
จ้ำงเหมำบริกำรคัดแยกขยะและ
ปฏิกูล 

54,000.- 54,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำยพัฒนพงศ์ ชื่นมำธุสร 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

1.นำยพัฒนพงศ์ ชื่นมำธุสร 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

018/2565 
วันที่ 30 ก.ย.2564 

18 
จ้ำงเหมำบริกำรคัดแยกขยะและ
ปฏิกูล 

54,000.- 54,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำยบุญจันทร ์สุทอง 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

1.นำยบุญจันทร ์สุทอง 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

019/2565 
วันที่ 30 ก.ย.2564 

19 
จ้ำงเหมำบริกำรกองช่ำง งำน
ประปำ 

54,000.- 54,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำงวันธนี ใจเมืองออน 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

1.นำงวันธนี ใจเมืองออน 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

020/2565 
วันที่ 30 ก.ย.2564 

20 
จ้ำงเหมำบริกำรงำนธุรกำร กอง
ช่ำง 

54,000.- 54,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำงสำววริยำ พิทักษ์ไก่ปำ่ 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

1.นำงสำววริยำ พิทักษ์ไก่ปำ่ 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

021/2565 
วันที่ 30 ก.ย.2564 



แบบ สขร.1 
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น 
 

 

 
 
ลงชื่อ....................................................ผู้จัดท ำ        ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบ                     ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ                  

                     (นำงสำวธมลพรรณ  เนตรงำม)                                                        (นำยเมธำสิทธิ์    เลำยำ้ง)         (นำยเมธำสิทธิ ์   เลำย้ำง) 
                    นักวิชำกำรคลัง  รักษำกำรแทน               เจำ้พนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน รักษำกำรแทน                เจ้ำพนกังำนสำธำรณสุข ช ำนำญงำน รักษำรำชกำรแทน 
     เจ้ำพนกังำนพัสด ุ                                  หวัหน้ำเจำ้หน้ำที่พัสดุ                                          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น  ปฏิบัติหนำ้ที ่
                                                                                                                                                                                                           นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง (บำท) 

 รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีจัดซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรปุ 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง 

21 
จ้ำงเหมำบริกำรงำนกีฬำและ
นันทนำกำร 

54,000.- 54,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำยเอกพงษ ์พิธวิัตวิชชำกร 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

1.นำยเอกพงษ ์พิธวิัตวิชชำกร 
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

022/2565 
วันที่ 30 ก.ย.2564 

22 
จ้ำงเหมำบริกำรชว่ยงำนชำ่ง กอง
ช่ำง 

54,000.- 54,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำยเอกลักษณ์ จิตติวสุรัตน ์
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

1.นำยเอกลักษณ์ จิตติวสุรัตน ์
เสนอรำคำ 54,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

023/2565 
วันที่ 30 ก.ย.2564 


