
 
 

-ส ำเนำคู่ฉบับ- 
 
 

ที่ ชม 81902/471                                                          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 พฤศจิกำยน 2564  เรียบร้อยแล้วจึง
ขอน 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 พฤศจิกำยน 2564 
……………………………….. 

 

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

   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น ได้สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2564 
ตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้ 
 

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

เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข ช ำนำญงำน รักษำรำชกำรแทน                  
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น  ปฏิบัติหน้ำที่ 

                                              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   แบบ สขร.1 
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564 

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 ำบลแม่ตืน่  ปฏบิัติหน้ำที่ 
                                                                                                                                                                                                           นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น

 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง (บำท) 

 รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีจัดซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง 

1 
จัดซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิง (เบนซิน) 
จ ำนวน 200 ลิตร 

8,200.- 8,200.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.ธนพรรณ พำณิชณ์ 
เสนอรำคำ 8,200.-บำท 

1.ธนพรรณ พำณิชณ์ 
เสนอรำคำ 8,200.-บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 

001/2565 
วันที่ 8 พ.ย.2564 

2 
ซ้ือถุงยังชีพ (19ชุด)บ้ำนเดบือ
เชะทะ ชุดละ 700 บำท 

13,300.- 13,300.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.ธนพรรณ พำณิชณ์ 
เสนอรำคำ 13,300.-บำท 

1.ธนพรรณ พำณิชณ์ 
เสนอรำคำ 13,300.-บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 

002/2565 
วันที่ 9 พ.ย.2565 

3 ซ้ือวัสดุเลือกตั้ง 38 รำยกำร 88,032.11 88,032.11 วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.บ.เอบล็อก กลำสโค้ตต้ิง 
เสนอรำคำ 88,032.11.-บำท 

1.บ.เอบล็อก กลำสโค้ตต้ิง 
เสนอรำคำ 88,032.11.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

003/2565 
วันที่ 16 พ.ย.

2565 

4 ซ้ือวัสดุเลือกตั้ง อบรม กปน.  4,515.- 4,515.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.ปลำยฝัน ครุภัณฑ์ 
เสนอรำคำ 4,515.-บำท 

1.ปลำยฝัน ครุภัณฑ์ 
เสนอรำคำ 4,515.-บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 

004/2565 
วันที่ 17 พ.ย.

2565 

5 
ซ้ืออำหำรเสริมน ำ(ไตรมำส 1) 
ปีงบประมำณ 2565 

926,982.80 926,982.80 วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.บ.เชียงใหม่ เฟรชมิลล์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ 926,982.80บำท 

1.บ.เชียงใหม่ เฟรชมิลล์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ 926,982.80บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

008/2565 
วันที่ 29 พ.ย.

2565 



 

แบบ สขร.1 
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน   พฤศจิกำยน 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 
จ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง ขอ 
5059 

101,540.- 101,540.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.อู่ภัทธิ์นธิ ิ
เสนอรำคำ 101,540.-บำท 

1.อู่ภัทธิ์นธิ ิ
เสนอรำคำ 101,540.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

001/2565 
วันที่ 8 พ.ย.2565 

7 
จ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง ขห 
9221 ชม (รถรีเฟอร์) 

18,350.- 18,350.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.ร้ำนณัฐพล เซอร์วิส 
เสนอรำคำ 18,350.-บำท 

1.ร้ำนณัฐพล เซอร์วิส 
เสนอรำคำ 18,350.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

002/2565 
วันที่ 11 พ.ย.2565 

8 
จ้ำงรถยนต์รับส่งหีบบัตรและ
อุปกรณ์กำรเลือกตั้ง หมู ่1                      

400.- 400.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.อินสม จันทะมัง 
เสนอรำคำ 400.-บำท 

1.อินสม จันทะมัง 
เสนอรำคำ 400.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

003/2565 
วันที่ 26 พ.ย.2564 

9 
จ้ำงรถยนต์รับส่งหีบบัตรและ
อุปกรณ์กำรเลือกตั้ง หมู ่2                      

400.- 400.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.ชยพล โพธวิำศำ 
เสนอรำคำ 400.-บำท 

1.ชยพล โพธวิำศำ 
เสนอรำคำ 400.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

004/2565 
วันที่ 26 พ.ย.2564 

10 
จ้ำงรถยนต์รับส่งหีบบัตรและ
อุปกรณ์กำรเลือกตั้ง หมู ่3                      

400.- 400.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำงเพ็ญพักตร์ มังแกว้ 
เสนอรำคำ 400.-บำท 

1.นำงเพ็ญพักตร์ มังแกว้ 
เสนอรำคำ 400.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

005/2565 
วันที่ 26 พ.ย.2564 



   แบบ สขร. 
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 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 
     เจ้ำพนกังำนพัสดุ                                  หวัหน้ำเจำ้หน้ำที่พัสดุ                                          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น  ปฏิบัติหนำ้ที ่
                                                                                                                                                                                                           นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ตื่น

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง (บำท) 

 รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีจัดซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรปุ 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง 

11 
จ้ำงรถยนต์รับส่งหีบบัตรและ
อุปกรณ์กำรเลือกตั้ง หมู ่4                      

400.- 400.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำยสมยส ไชยบุญเรือง 
เสนอรำคำ 400.-บำท 

1.นำยสมยส ไชยบุญเรือง 
เสนอรำคำ 400.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

006/2565 
วันที่ 26 พ.ย.2564 

12 
จ้ำงรถยนต์รับส่งหีบบัตรและ
อุปกรณ์กำรเลือกตั้ง หมู ่5                      

400.- 400.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำงนงนภำ แฮะประโคน 
เสนอรำคำ 400.-บำท 

1.นำงนงนภำ แฮะประโคน 
เสนอรำคำ 400.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

007/2565 
วันที่ 26 พ.ย.2564 

13 
จ้ำงรถยนต์รับส่งหีบบัตรและ
อุปกรณ์กำรเลือกตั้ง หมู ่6                      

5,000.- 5,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.น.ส.พิมพ์พิรุฬห์ สุวรรณ 
เสนอรำคำ 5,000.-บำท 

1.น.ส.พิมพ์พิรุฬห์ สุวรรณ 
เสนอรำคำ 5,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

008/2565 
วันที่ 26 พ.ย.2564 

14 
จ้ำงรถยนต์รับส่งหีบบัตรและ
อุปกรณ์กำรเลือกตั้ง หมู ่7                      

4,000.- 4,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำยวิฑูรย ์คลังพระพร 
เสนอรำคำ 4,000.-บำท 

1.นำยวิฑูรย ์คลังพระพร 
เสนอรำคำ 4,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

009/2565 
วันที่ 26 พ.ย.2564 

15 
จ้ำงรถยนต์รับส่งหีบบัตรและ
อุปกรณ์กำรเลือกตั้ง หมู ่8                     

5,000.- 5,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำยริทู พิมพ์วรีย ์
เสนอรำคำ 5,000.-บำท 

1.นำยริทู พิมพ์วรีย ์
เสนอรำคำ 5,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

010/2565 
วันที่ 26 พ.ย.2564 



 แบบ สขร.1 
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 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 
จ้ำงรถยนต์รับส่งหีบบัตรและ
อุปกรณ์กำรเลือกตั้ง หมู ่9                      

6,000.- 6,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำยสุชำติ วิสัยพัฒนพล 
เสนอรำคำ 6,000.-บำท 

1.นำยสุชำติ วิสัยพัฒนพล 
เสนอรำคำ 6,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

011/2565 
วันที่ 26 พ.ย.2564 

17 
จ้ำงรถยนต์รับส่งหีบบัตรและ
อุปกรณ์กำรเลือกตั้ง หมู ่10                      

6,000.- 6,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำยส่อยี ่พิลำศชวนพิศ 
เสนอรำคำ 6,000.-บำท 

1.นำยส่อยี ่พิลำศชวนพิศ 
เสนอรำคำ 6,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

012/2565 
วันที่ 26 พ.ย.2564 

18 
จ้ำงรถยนต์รับส่งหีบบัตรและ
อุปกรณ์กำรเลือกตั้ง หมู ่11                      

4,000.- 4,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำยพงษ์ศักดิ์ อะกะยอง 
เสนอรำคำ 4,000.-บำท 

1.นำยพงษ์ศักดิ์ อะกะยอง 
เสนอรำคำ 4,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

013/2565 
วันที่ 26 พ.ย.2564 

19 
จ้ำงรถยนต์รับส่งหีบบัตรและ
อุปกรณ์กำรเลือกตั้ง หมู ่11                      

4,000.- 4,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำยวีระ ศรีสุวรรณ 
เสนอรำคำ 4,000.-บำท 

1.นำยวีระ ศรีสุวรรณ 
เสนอรำคำ 4,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

014/2565 
วันที่ 26 พ.ย.2564 

20 
จ้ำงรถยนต์รับส่งหีบบัตรและ
อุปกรณ์กำรเลือกตั้ง หมู ่12                     

4,000.- 4,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำยเก่บอ แหย่ท ู
เสนอรำคำ 4,000.-บำท 

1.นำยเก่บอ แหย่ท ู
เสนอรำคำ 4,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

015/2565 
วันที่ 26 พ.ย.2564 



  

 แบบ สขร.1 
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤศจิกำยน 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 
จ้ำงรถยนต์รับส่งหีบบัตรและ
อุปกรณ์กำรเลือกตั้ง หมู ่13                      

5,000.- 5,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำยนภัส แพพอ 
 เสนอรำคำ 5,000.-บำท 

1.นำยนภัส แพพอ 
 เสนอรำคำ 5,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

016/2565 
วันที่ 26 พ.ย.2564 

22 
จ้ำงรถยนต์รับส่งหีบบัตรและ
อุปกรณ์กำรเลือกตั้ง หมู ่14                      

 
6,000.- 

 
6,000.- 

วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำยสุขี พุทธิชยัพัฒน ์
เสนอรำคำ 6,000.-บำท 

1.นำยส่อยี ่พิลำศชวนพิศ 
เสนอรำคำ 6,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

017/2565 
วันที่ 26 พ.ย.2564 

23 
จ้ำงรถยนต์รับส่งหีบบัตรและ
อุปกรณ์กำรเลือกตั้ง หมู ่15                      

4,000.- 4,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.น.ส.วิภำวรรณ เมธำสุข 
 เสนอรำคำ 4,000.-บำท 

1.น.ส.วิภำวรรณ เมธำสุข 
 เสนอรำคำ 4,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

018/2565 
วันที่ 26 พ.ย.2564 

24 
จ้ำงรถยนต์รับส่งหีบบัตรและ
อุปกรณ์กำรเลือกตั้ง หมู ่16                      

4,000.- 4,000.- วิธีเฉพำะเจำะจง 
1.นำยวรศักดิ์ หมื่นวงศ์ค ำ 
เสนอรำคำ 4,000.-บำท 

1.นำยวรศักดิ์ หมื่นวงศ์ค ำ 
เสนอรำคำ 4,000.-บำท 

 
เสนอรำคำต่ ำสุด 
เอกสำรครบถ้วน 
 

019/2565 
วันที่ 26 พ.ย.2564 


