
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ
1. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้องมูล 

งานเอกสารในกองคลัง
            8,000.00 8,000.00           เฉพาะเจาะจง  นางสาวปัทมาวรรณ ห่อเงิน 

ราคาท่ีเสนอ 8,000.00 บาท

2. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้องมูล 
งานเอกสารในกองคลัง

            9,000.00 9,000.00           เฉพาะเจาะจง  นางสาวหฤทัยรัตน์ เขียวลิ 
ราคาท่ีเสนอ 9,000.00 บาท

3. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน งานบันทึก
ข้อมูล งานเอกสารในกองช่าง และงานท่ี
ได้รับมอบหมาย

            8,000.00 8,000.00           เฉพาะเจาะจง  นางสาวฐิติกานต์  อินแก้ว 
ราคาท่ีเสนอ 8,000.00 บาท

4. จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานดูแลต้นไม้ 
สนามหญ้าและสวนหย่อม ณ ท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง

            8,000.00            8,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายประยุทธ สุริโย ราคาท่ี
เสนอ 8,000.00 บาท

5. จ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคาร
สถานท่ีราชการ ท่ีท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองคอง

            8,000.00 8,000.00           เฉพาะเจาะจง  นายสมบุญ  ตามู ราคาท่ีเสนอ
 8,000.00 บาท

6. จ้างเหมาบริการบริการดูแลต้นไม้ สนาม
หญ้าและสวนหย่อม ณ ท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองคอง

            8,000.00            8,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายชัยชนะ  ทาเกตุ ราคาท่ี
เสนอ 8,000.00 บาท

7. จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและ
สวนหย่อม ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองคอง

            8,000.00 8,000.00           เฉพาะเจาะจง  นายสุรศักด์ิ  ภูเขา ราคาท่ีเสนอ
 8,000.00 บาท

8. จ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคาร
สถานท่ีราชการ ท่ีท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองคอง

            8,000.00            8,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายภาดา  โพธิ ราคาท่ีเสนอ 
8,000.00 บาท

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองคอง อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่

วันท่ี 1 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565



9. จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลในส่วน
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองคอง

            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวพัชริยา อานุ ราคาท่ี
เสนอ 9,000.00 บาท

10. จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานครูพ่ีเล้ียง
เด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ต าบลเมืองคองแห่งท่ี 2

            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวมะลิกา ขันค า ราคาท่ี
เสนอ 9,000.00 บาท

11. จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานครูพ่ีเล้ียง
เด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ต าบลเมืองคองแห่งท่ี 1

            9,000.00 9,000.00           เฉพาะเจาะจง  นางสาวอ้อย บัวเขิน ราคาท่ี
เสนอ 9,000.00 บาท

12. จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานครูพ่ีเล้ียง
เด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ต าบลเมืองคองแห่งท่ี 1

            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาววราภรณ์ พะโย ราคาท่ี
เสนอ 9,000.00 บาท

13. จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานครูพ่ีเล้ียง
เด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ต าบลเมืองคองแห่งท่ี 1

            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวชบา แสนยอด ราคาท่ี
เสนอ 9,000.00 บาท

14. จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานครูพ่ีเล้ียง
เด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ต าบลเมืองคองแห่งท่ี 1

            9,000.00 9,000.00           เฉพาะเจาะจง  นางสาวสุวิมล บัวหลาย ราคาท่ี
เสนอ 9,000.00 บาท

15. จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงาน งานบันทึก
ข้อมูล งานเอกสาร กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

          9,000.00          9,000.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวนันทินี  สนธิ ราคาท่ี
เสนอ 9,000.00 บาท

16. จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานครูพ่ีเล้ียง
เด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ต าบลเมืองคองแห่งท่ี 1

            8,000.00            8,000.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวธัญชนก ดุแฮ ราคาท่ี
เสนอ 8,000.00 บาท



17. จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานครูพ่ีเล้ียง
เด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ต าบลเมืองคองแห่งท่ี 1

            8,000.00            8,000.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาววนิดา มอซ่า ราคาท่ี
เสนอ 8,000.00 บาท

18. จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานครูพ่ีเล้ียง
เด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ต าบลเมืองคองแห่งท่ี 1

            8,000.00            8,000.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวพรทิพย์ จะอือ ราคาท่ี
เสนอ 8,000.00 บาท

19. จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานครูพ่ีเล้ียง
เด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัย
บ้านน้ ารู หมู่ 5

            8,000.00            8,000.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวสมจิต แซ่ล้ี ราคาท่ี
เสนอ 8,000.00 บาท

20. จัดซ้ือน้ ามัน ประจ าเดือน มกราคม 2565           12,899.30          12,899.30 เฉพาะเจาะจง  บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 15,494 บาท

20. จัดซ้ือน้ ามัน ประจ าเดือน มกราคม 2565           14,926.60          14,926.60 เฉพาะเจาะจง  บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 15,494 บาท

21. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมสภา

            1,800.00            1,800.00 เฉพาะเจาะจง  นางศรีมา  มหาวัน ราคาท่ี
เสนอ 1,800 บาท

22. จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน ผบ 1679 ชม.

          32,311.33          32,311.33 เฉพาะเจาะจง  บริษัท โตโยต้า จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 32,311.33 บาท



แบบ สขร. 1

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

 นางสาวปัทมวรรณ  ห่อเงิน 
ราคาท่ีจัดจ้าง 8,000.00 บาท

 เน่ืองจากไม่มีพนักงานจ้าง
เหมาปฏิบัติงานบันทึกข้องมูล 
งานเอกสารในกองคลัง

บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี  79/2565ลง
วันท่ี 29 มกราคม 2565

 นางสาวหฤทัยรัตน์ เขียวลิ ราคา
ท่ีจัดจ้าง 9,000.00 บาท

 เน่ืองจากไม่มีพนักงานจ้าง
เหมาปฏิบัติงานบันทึกข้องมูล 
งานเอกสารในกองคลัง

บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี  80/2565ลง
วันท่ี 29 มกราคม 2565

 นางสาวฐิติกานต์  อินแก้ว ราคา
ท่ีจัดจ้าง 8,000.00 บาท

 เน่ืองจากไม่มีพนักงานจ้าง
เหมาปฏิบัติงาน งานบันทึก
ข้อมูล งานเอกสารในกองช่าง 
และงานท่ีได้รับมอบหมาย

บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี  81/2564ลง
วันท่ี 29 มกราคม 2565

 นายประยุทธ สุริโย ราคาท่ีจัดจ้าง
 8,000.00 บาท

 เน่ืองจากไม่มีพนักงานจ้าง
เหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงาน
ดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและ
สวนหย่อม ณ ท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองคอง

บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี  82/2565ลง
วันท่ี 29 มกราคม 2565

 นายสมบุญ  ตามู ราคาท่ีจัดจ้าง 
8,000.00 บาท

 เน่ืองจากไม่มีพนักงานจ้าง
เหมาบริการท าความสะอาด
อาคารสถานท่ีราชการ ท่ีท า
การองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองคอง

บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี  83/2565ลง
วันท่ี 29 มกราคม 2565

 นายชัยชนะ  ทาเกตุ ราคาท่ีจัด
จ้าง 8,000.00 บาท

 เน่ืองจากไม่มีพนักงานจ้าง
เหมาบริการดูแลต้นไม้ สนาม
หญ้าและสวนหย่อม ณ ท่ีท า
การองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองคอง

บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี  84/2565ลง
วันท่ี 29 มกราคม 2565

 นายสุรศักด์ิ  ภูเขา ราคาท่ีจัดจ้าง
 8,000.00 บาท

 เน่ืองจากไม่มีพนักงานจ้าง
เหมาบริการดูแลต้นไม้ สนาม
หญ้าและสวนหย่อม ณ ท่ีท า
การองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองคอง

บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี  85/2565ลง
วันท่ี 29 มกราคม 2565

 นายภาดา  โพธิ ราคาท่ีจัดจ้าง 
8,000.00 บาท

 เน่ืองจากไม่มีพนักงานจ้าง
เหมาบริการท าความสะอาด
อาคารสถานท่ีราชการ ท่ีท า
การองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองคอง

บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี  86/2565ลง
วันท่ี 29 มกราคม 2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองคอง อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่

วันท่ี 1 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565



 นางสาวพัชริยา อานุ ราคาท่ีจัด
จ้าง 9,000.00 บาท

 เน่ืองจากไม่มีพนักงานจ้าง
เหมาบริการบันทึกข้อมูลใน
ส่วนส านักงานปลัด องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองคอง

บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี  87/2565ลง
วันท่ี 29 มกราคม 2565

 นางสาวมะลิกา ขันค า ราคาท่ีจัด
จ้าง 9,000.00 บาท

 เน่ืองจากไม่มีพนักงานจ้าง
เหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานครู
พ่ีเล้ียงเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก
อนุบาลและปฐมวัยต าบลเมือง
คอง

บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี  88/2565ลง
วันท่ี 29 มกราคม 2565

 นางสาวอ้อย บัวเขิน ราคาท่ีจัด
จ้าง 9,000.00 บาท

 เน่ืองจากไม่มีพนักงานจ้าง
เหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานครู
พ่ีเล้ียงเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก
อนุบาลและปฐมวัยต าบลเมือง
คอง

บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 89/2564ลง
วันท่ี 29 มกราคม 2565

 นางสาววราภรณ์ พะโย ราคาท่ี
จัดจ้าง 9,000.00 บาท

 เน่ืองจากไม่มีพนักงานจ้าง
เหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานครู
พ่ีเล้ียงเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก
อนุบาลและปฐมวัยต าบลเมือง
คอง

บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 90/2564ลง
วันท่ี 29 มกราคม 2565

 นางสาวชบา แสนยอด  ราคาท่ี
จัดจ้าง 9,000.00 บาท

 เน่ืองจากไม่มีพนักงานจ้าง
เหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานครู
พ่ีเล้ียงเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก
อนุบาลและปฐมวัยต าบลเมือง
คอง

บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 91/2564ลง
วันท่ี 29 มกราคม 2565

 นางสาวสุวิมล บัวหลาย ราคาท่ี
จัดจ้าง 9,000.00 บาท

 เน่ืองจากไม่มีพนักงานจ้าง
เหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานครู
พ่ีเล้ียงเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก
อนุบาลและปฐมวัยต าบลเมือง
คอง

บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 92/2564ลง
วันท่ี 29 มกราคม 2565

 นางสาวนันทินี  สนธิราคาท่ี
จัดจ้าง 9,000.00 บาท

 เน่ืองจากไม่มีพนักงานจ้าง
เหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงาน 
งานบันทึกข้อมูล งานเอกสาร 
กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 93/2564ลงวันท่ี
 29 มกราคม 2565

 นางสาวธัญชนก ดุแฮ  ราคาท่ีจัด
จ้าง 8,000.00 บาท

 เน่ืองจากไม่มีพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างเหมาบริการพ่ี
เล้ียงเด็ก และงานท่ีได้รับ
มอบหมาย  ณ ศูนย์พัฒนา
เด็กอนุบาลและปฐมวัยต าบล
เมืองคอง

บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 94/2564ลง
วันท่ี 29 มกราคม 2565



 นางสาววนิดา มอซ่า ราคาท่ีจัด
จ้าง 8,000.00 บาท

 เน่ืองจากไม่มีพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างเหมาบริการพ่ี
เล้ียงเด็ก และงานท่ีได้รับ
มอบหมาย  ณ ศูนย์พัฒนา
เด็กอนุบาลและปฐมวัยต าบล
เมืองคอง

บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 95/2564ลง
วันท่ี 29 มกราคม 2565

 นางสาวพรทิพย์ จะอือ ราคาท่ีจัด
จ้าง 8,000.00 บาท

 เน่ืองจากไม่มีพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างเหมาบริการพ่ี
เล้ียงเด็ก และงานท่ีได้รับ
มอบหมาย  ณ ศูนย์พัฒนา
เด็กอนุบาลและปฐมวัยต าบล
เมืองคอง

บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 96/2564ลง
วันท่ี 29 มกราคม 2565

 นางสาวสมจิต แซ่ล้ี ราคาท่ีจัดจ้าง
 8,000.00 บาท

 เน่ืองจากไม่มีพนักงานจ้าง
เหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานพ่ี
เล้ียงเด็ก และงานท่ีได้รับ
หมอบหมาย ณ ศูนย์พัฒนา
เด็กอนุบาลและปฐมวัย บ้าน
น้ ารู หมู่ 5

บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 97/2564ลง
วันท่ี 29 มกราคม 2565

 บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ ากัด ราคา
ท่ีจัดจ้าง 15,494 บาท

 เพราะเป็นผู้ท าอาชีพน้ัน
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี บซ.15/2565  ลง
วันท่ี 4 ธันวาคม 2565

 บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ ากัด ราคา
ท่ีจัดจ้าง 15,494 บาท

 เพราะเป็นผู้ท าอาชีพน้ัน
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี บซ.16/2565  ลง
วันท่ี 13 ธันวาคม 2565

 นางศรีมา มหาวัน ราคาท่ีจัดจ้าง 
1,800 บาท

 เพราะเป็นผู้ท าอาชีพน้ัน
โดยตรง

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี บจ.22/2565 ลง
วันท่ี 5 มกราคม 2565

 บริษัท โตโยต้า จ ากัด ราคาท่ี
จัดซ้ือจัดจ้าง 32,311.33 บาท

 เพราะเป็นผู้ท าอาชีพน้ัน
โดยตรง

ใบส่ังจ้าง เลขท่ี บจ.23/2565 ลง
วันท่ี 10 มกราคม 2565


