
แบบ สขร.1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน
ประจ้าเดือนมกราคม 2564

          13,000        13,000 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยู เอ็ม ซี ปิโตเลียม

 จ้ากัด
        13,000

บริษัท ยู เอ็ม ซี ปิโตเลียม 
จ้ากัด

อยูในวงเงิน
งบประมาณทีซ้ื่อ

รายงานขอใบส่ังซ้ือเลขที ่
12/2565 ลงวนัที ่4 มกราคม
 2565

2
จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน
ประจ้าเดือนมกราคม 2564

          26,600        26,600 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรเซกา 
จ้ากัด

        26,600
สหกรณ์การเกษตรเซกา 
จ้ากัด

อยูในวงเงิน
งบประมาณทีซ้ื่อ

รายงานขอใบส่ังซ้ือเลขที ่
13/2565 ลงวนัที ่4 มกราคม
 2565

3 จ้างเหมาเก็บค่าน้้าประปา             9,000          9,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐธดิา  ป้อมหิน           9,000 น.ส.ณัฐธดิา  ป้อมหิน
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
23/2565 ลงวนัที ่4 มกราคม
 2565

4 จ้างเหมาเก็บค่าน้้าประปา             7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.กมลชนก  ถาพร           7,000 น.ส.กมลชนก  ถาพร
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
24/2565 ลงวนัที ่4 มกราคม
 2565

5
จ้างเหมาคนงานจัดท้าเอกสารด้าน
ธรุการ

          10,500        10,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.มลวภิา  ธนูพล         10,500 น.ส.มลวภิา  ธนูพล
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
25/2565 ลงวนัที ่4 มกราคม
 2565

6
จ้างเหมาคนงานจัดท้าเอกสารด้าน
ธรุการ

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง นายนิติพงษ์  ประดับศรี           7,000 นายนิติพงษ์  ประดับศรี
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
26/2565 ลงวนัที ่4 มกราคม
 2565

7
จ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานด้าน
พัฒนารายได้

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.เพ็ชพิชชา  บุญบรรลุ           7,000 น.ส.เพ็ชพิชชา  บุญบรรลุ
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
27/2565 ลงวนัที ่4 มกราคม
 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา  จังหวัดบงึกาฬ

วันที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2565
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ



แบบ สขร.1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา  จังหวัดบงึกาฬ

วันที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2565
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

8
จ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานด้าน
พัฒนารายได้

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิมพกานต์  สดีวงค์           7,000 น.ส.พิมพกานต์  สดีวงค์
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
28/2565 ลงวนัที ่4 มกราคม
 2565

9
จ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานด้านลง
ข้อมูลในระบบ e-laas

            8,500          8,500 เฉพาะเจาะจง นางสุพรรณ  ธนูพล           8,500 นางสุพรรณ  ธนูพล
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
29/2565 ลงวนัที ่4 มกราคม
 2565

10
จ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานด้าน
ประชาสัมพันธ์

            9,000          9,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชริดา  พรมดวงดี           9,000 น.ส.พัชริดา  พรมดวงดี
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
127/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565

11 จ้างเหมาคนงานลงข้อมูล สปสช.             9,000          9,000 เฉพาะเจาะจง นายนิวฒัน์  หารธงชัย           9,000 นายนิวฒัน์  หารธงชัย
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
128/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565

12
จ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานด้าน
ประชาสัมพันธก์ารท่องเทีย่ว

            9,500          9,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.กัณฑ์คุณัญธ ์ กุมภิโร           9,500 น.ส.กัณฑ์คุณัญธ ์ กุมภิโร
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
129/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565

13
จ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานด้าน
รักษาความสงบภายใน

            8,000          8,000 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ  ส้าราญสุข           8,000 นายศรายุทธ  ส้าราญสุข
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
130/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565

14 จ้างเหมาคนงานประจ้าท้ายรถกู้ชีพ             7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง นายบุดดี  จันทร์เขียว           7,000 นายบุดดี  จันทร์เขียว
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
131/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565



แบบ สขร.1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา  จังหวัดบงึกาฬ

วันที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2565
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

15 จ้างเหมาคนงานประจ้าท้ายรถกู้ชีพ             7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง นายคณิต  สงบุดดี           7,000 นายคณิต  สงบุดดี
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
132/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565

16 จ้างเหมาคนงานประจ้าท้ายรถกู้ชีพ             7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย  บุตรพรม           7,000 นายพรชัย  บุตรพรม
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
133/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565

17 จ้างเหมาคนงานประจ้าท้ายรถกู้ชีพ             7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง นายทวศิีลป์  เชื่อตาหมื่น           7,000 นายทวศิีลป์  เชื่อตาหมื่น
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
134/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565

18 จ้างเหมาคนงานประจ้าท้ายรถกู้ชีพ             7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง
นายชาญนรินทร์  เขื่อน
จันทึก

          7,000 นายชาญนรินทร์  เขื่อนจันทึก
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
135/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565

19 จ้างเหมาคนงานประจ้าท้ายรถขยะ             7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง นายกาสี  พ่อค้ารักษ์           7,000 นายกาสี  พ่อค้ารักษ์
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
136/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565

20 จ้างเหมาคนงานประจ้าท้ายรถขยะ             7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง นายฮาล้า  ดอนเกิด           7,000 นายฮาล้า  ดอนเกิด
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
137/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565

21 จ้างเหมาคนงานประจ้าท้ายรถขยะ             7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง นายชุติเดช  โล่ห์ค้า           7,000 นายชุติเดช  โล่ห์ค้า
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
138/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565



แบบ สขร.1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา  จังหวัดบงึกาฬ

วันที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2565
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

22 จ้างเหมาคนงานดูแลสวน             7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง นายวงั  รัตนศรี           7,000 นายวงั  รัตนศรี
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
139/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565

23
จ้างเหมาคนงานท้าความสะอาด
ส้านักงาน

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง น.ส..เสวลักษณ์  สีนาม           7,000 น.ส..เสวลักษณ์  สีนาม
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
140/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565

24
จ้างเหมาคนงานท้าความสะอาด
ส้านักงาน

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง นางบุญปัน  ค้าภูษา           7,000 นางบุญปัน  ค้าภูษา
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
141/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565

25
จ้างเหมาคนงานท้าความสะอาด
ส้านักงาน

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง นางสังวาลย์  พิมพ์หาร           7,000 นางสังวาลย์  พิมพ์หาร
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
142/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565

26
จ้างเหมาคนงานประชาสัมพันธ์
และอ้านวยความสะดวกแก่
ประชาชน

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง
นางกฤติลักษณ์  อินทร์
บุตร

          7,000 นางกฤติลักษณ์  อินทร์บุตร
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
143/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565

27
จ้างเหมาคนงานป้องกันและ
ควบคุมโรค

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปริญญา  เทพคนดี           7,000 น.ส.ปริญญา  เทพคนดี
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
144/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565

28
จ้างเหมาคนงานสุขภิบาลและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณวสิา  เทพคนดี           7,000 น.ส.วรรณวสิา  เทพคนดี
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
145/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565



แบบ สขร.1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา  จังหวัดบงึกาฬ

วันที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2565
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

29
จ้างเหมาคนงานสุขภิบาลและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติวรดา  นะทอน           7,000 นางสาวฐิติวรดา  นะทอน
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
146/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565

30
จ้างเหมาคนงานซ่อมแซมรักษา
คอมพิวเตอร์ส้านักงาน

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง นายธรีเจต  ค้าภูษา           7,000 นายธรีเจต  ค้าภูษา
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
147/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565

31
จ้างเหมาคนงานปฎิบัติงานด้น
ส่งเสริมการเกษตร

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.อุทาพร  เขื่อนจันทึก           7,000 น.ส.อุทาพร  เขื่อนจันทึก
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
148/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565

32 จ้างเหมาคนงานประจ้ารถน้้า             7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์  คนไว           7,000 นายอาทิตย์  คนไว
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
149/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565

33 จ้างเหมาคนงานประจ้ารถน้้า             7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง
นายณรงค์เดช  วรรณ
โสภา

          7,000 นายณรงค์เดช  วรรณโสภา
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
150/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565

34 จ้างเหมาคนงานประจ้ารถน้้า             7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย  บุญสนอง           7,000 นายฉัตรชัย  บุญสนอง
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
151/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565

35 จ้างเหมาคนงานประจ้ารถน้้า             7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง รนายวราวฒิุ  กุณาคม           7,000 รนายวราวฒิุ  กุณาคม
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
152/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565



แบบ สขร.1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา  จังหวัดบงึกาฬ

วันที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2565
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

36 จ้างเหมาคนงานท้าความสะอาด             7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง นางวารี  โคกโพธิ์           7,000 นางวารี  โคกโพธิ์
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
153/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565

37
จ้างเหมาคนงานถนนในเขต ทต.ป่ง
ไฮ

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง นางสุพรรณี  สิงห์ชา           7,000 นางสุพรรณี  สิงห์ชา
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
154/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565

38
จ้างเหมาคนงานถนนในเขต ทต.ป่ง
ไฮ

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง นางแสงจันทร์  มาศขาว           7,000 นางแสงจันทร์  มาศขาว
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
155/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565

39
จ้างเหมาคนงานถนนในเขต ทต.ป่ง
ไฮ

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.แก้วตา  กองแสน           7,000 น.ส.แก้วตา  กองแสน
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
156/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565

40
จ้างเหมาคนงานถนนในเขต ทต.ป่ง
ไฮ

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง นายสมจันทร์  บุญปากดี           7,000 นายสมจันทร์  บุญปากดี
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
157/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565

41 จ้างเหมาคนงานตัดหญ้า             7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง นางวไิลวรรณ  ยาทอายศ           7,000 นางวไิลวรรณ  ยาทอายศ
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
158/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565

42 จ้างเหมาคนงานตัดหญ้า             7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์  ค้าภูษา           7,000 นายประสิทธิ์  ค้าภูษา
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
159/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565



แบบ สขร.1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา  จังหวัดบงึกาฬ

วันที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2565
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

43
จ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานด้าน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลลิตา  ทองห่อ           7,000 น.ส.ลลิตา  ทองห่อ
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
160/2565 ลงวนัที ่4 
มกราคม 2565

44 จ้างเหมาคนงานประจ้ารถน้้า             4,516          4,516 เฉพาะเจาะจง นายวธุวชั  แก้ววงค์           4,516 นายวธุวชั  แก้ววงค์
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
161/2565 ลงวนัที ่12 
มกราคม 2565

45
ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 
80-1623

               600             600 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สุรศักด์ิอะไหล่ยนต์
 2019 จ้ากัด

             600
บริษัท สุรศักด์ิอะไหล่ยนต์ 
2019 จ้ากัด

อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
162/2565 ลงวนัที ่12 
มกราคม 2565

46 ซ่อมแซมเล่ือยยนต์             1,500          1,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศนฤมล           1,500 ร้านเลิศนฤมล
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
163/2565 ลงวนัที ่20 
มกราคม 2565

47 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง             1,200          1,200 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สุรศักด์ิอะไหล่ยนต์
 2019 จ้ากัด

          1,200
บริษัท สุรศักด์ิอะไหล่ยนต์ 
2019 จ้ากัด

อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
165/2565 ลงวนัที ่23 
มกราคม 2565

48 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข 850        3,277.41     3,277.41 เฉพาะเจาะจง
บรัทพีน่้องเพชรออโต้ 
จ้ากัด

     3,277.41 บรัทพีน่้องเพชรออโต้ จ้ากัด
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
168/2565 ลงวนัที ่23 
มกราคม 2565

49
จ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานด้าน
ส้ารวจพืน้ทีก่่อสร้าง

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์  โนนทิง           7,000 นายอาทิตย์  โนนทิง
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
66/2565 ลงวนัที ่23 
มกราคม 2565



แบบ สขร.1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา  จังหวัดบงึกาฬ

วันที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2565
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

50
จ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานด้าน
ส้ารวจพืน้ทีก่่อสร้าง

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง นายชาติ   ดคตรมี           7,000 นายชาติ   ดคตรมี
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
67/2565 ลงวนัที ่23 
มกราคม 2565

51
จ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานด้าน
ส้ารวจพืน้ทีก่่อสร้าง

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง นายบรรพจน์  ต้นเกษ           7,000 นายบรรพจน์  ต้นเกษ
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
68/2565 ลงวนัที ่23 
มกราคม 2565

52
จ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานด้าน
ส้ารวจพืน้ทีก่่อสร้าง

            9,000          9,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาพรรณ  เขียวกลม           9,000 น.ส.สุภาพรรณ  เขียวกลม
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
69/2565 ลงวนัที ่23 
มกราคม 2565

53
จ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานด้าน
ส้ารวจพืน้ทีก่่อสร้าง

            9,000          9,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.มาริษา  เรืองศรี           9,000 น.ส.มาริษา  เรืองศรี
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
70/2565 ลงวนัที ่23 
มกราคม 2565

54
จ้างเหมาคนงานจัดทด้าเอกสาร
ควบคุมการเบิกจ่าย

            8,000          8,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ระดารัตน์  ค้าภูษา           8,000 น.ส.ระดารัตน์  ค้าภูษา
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
71/2565 ลงวนัที ่23 
มกราคม 2565

55
จ้างเหมาคนงานช่วยงาน จพง.
ธรุการ

            8,000          8,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.อาทิตยา  ใจแก้ว           8,000 น.ส.อาทิตยา  ใจแก้ว
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
72/2565 ลงวนัที ่23 
มกราคม 2565

56
จ้างเหมาคนงานดูแลระบบผลิต
น้้าประปา

            8,000          8,000 เฉพาะเจาะจง นายสง่า  นาคพันธ์           8,000 นายสง่า  นาคพันธ์
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
73/2565 ลงวนัที ่23 
มกราคม 2565



แบบ สขร.1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา  จังหวัดบงึกาฬ

วันที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2565
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

57
จ้างเหมาคนงานดูแลระบบผลิต
น้้าประปา

            8,000          8,000 เฉพาะเจาะจง นายชัยณรงค์  เทพคนดี           8,000 นายชัยณรงค์  เทพคนดี
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
74/2565 ลงวนัที ่23 
มกราคม 2565

58
จ้างเหมาคนงานดูแลระบบผลิต
น้้าประปา

            8,000          8,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพง์  ชัยคาม           8,000 นายณัฐพงษ์  ชัยคาม
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
75/2565 ลงวนัที ่23 
มกราคม 2565

59
จ้างเหมาคนงานดูแลระบบผลิต
น้้าประปา

            8,000          8,000 เฉพาะเจาะจง นายธรีะพงษ์  ชื่นชม           8,000 นายธรีะพงษ์  ชื่นชม
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
76/2565 ลงวนัที ่23 
มกราคม 2565

60
จ้างเหมาคนงานดูแลระบบผลิต
น้้าประปา

            9,000          9,000 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์ธร  บุญสุขา           9,000 นายพงษ์ธร  บุญสุขา
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
77/2565 ลงวนัที ่23 
มกราคม 2565

61
จ้างเหมาคนงานดูแลระบบผลิต
น้้าประปา

            8,000          8,000 เฉพาะเจาะจง นายวรวธุ ศรีพิทักษ์           8,000 นายวรวธุ ศรีพิทักษ์
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
78/2565 ลงวนัที ่23 
มกราคม 2565

62
จ้างเหมาคนงานดูแลระบบผลิต
น้้าประปา

            8,000          8,000 เฉพาะเจาะจง นายวรัีช  สีหาจักร           8,000 นายวรัีช  สีหาจักร
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
79/2565 ลงวนัที ่23 
มกราคม 2565

63 จ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานไฟฟ้า             9,000          9,000 เฉพาะเจาะจง นายครรชิต  อุตทา           9,000 นายครรชิต  อุตทา
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
80/2565 ลงวนัที ่23 
มกราคม 2565



แบบ สขร.1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา  จังหวัดบงึกาฬ

วันที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2565
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

64 จ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานไฟฟ้า             8,000          8,000 เฉพาะเจาะจง นายนิรันดร  ค้าภูษา           8,000 นายนิรันดร  ค้าภูษา
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
81/2565 ลงวนัที ่23 
มกราคม 2565

65 จ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานไฟฟ้า             8,000          8,000 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  เทรักสี           8,000 นายอนุชา  เทรักสี
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
82/2565 ลงวนัที ่23 
มกราคม 2565

66 จ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานไฟฟ้า             8,000          8,000 เฉพาะเจาะจง นายสิรวชิญ์  เทรักสี           8,000 นายสิรวชิญ์  เทรักสี
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
83/2565 ลงวนัที ่23 
มกราคม 2565

67 จ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานไฟฟ้า             8,000          8,000 เฉพาะเจาะจง นายบัญชารัก  บุญท้ามา           8,000 นายบัญชารัก  บุญท้ามา
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
84/2565 ลงวนัที ่23 
มกราคม 2565

68 จ้างเหมาคนงานประจ้าสถานีสูบน้้า             8,000          8,000 เฉพาะเจาะจง นายวรรณการ  สุดาชม           8,000 นายวรรณการ  สุดาชม
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
85/2565 ลงวนัที ่23 
มกราคม 2565

69 จ้างเหมาคนงานประจ้าสถานีสูบน้้า             8,000          8,000 เฉพาะเจาะจง นางทัศนี จิตมาต           8,000 นางทัศนี จิตมาต
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
86/2565 ลงวนัที ่23 
มกราคม 2565

70 จ้างเหมาวศิกร           20,000        20,000  เฉพาะเจาะจง  นายวทิวชั  มณีกาญจน์         20,000 นายวทิวชั  มณีกาญจน์
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
48/2565 ลงวนัที ่27 
มกราคม 2565

71 จัดซ้ือปัม้จ่ายสารเคมี           18,000        18,000  เฉพาะเจาะจง  นายสุทิน  พรมนต์         18,000  นายสุทิน  พรมนต์
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีซ้ื่อ

รายงานขอซ้ือเลขที ่3/2565 
ลงวนัที ่4 มกราคม 2565



แบบ สขร.1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา  จังหวัดบงึกาฬ

วันที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2565
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

72 จัดซ้ือสารส้ม           66,900        66,900  เฉพาะเจาะจง  นายดง  คนคล่อง         66,900  นายดง  คนคล่อง
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีซ้ื่อ

รายงานขอซ้ือเลขที ่4/2565 
ลงวนัที ่4 มกราคม 2565

73 จัดซ้ืออุปกรณ์ประปา           92,560        92,560  เฉพาะเจาะจง  นายสุทิน  พรมนต์         92,560  นายสุทิน  พรมนต์
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีซ้ื่อ

รายงานขอซ้ือเลขที ่5/2565 
ลงวนัที ่4 มกราคม 2565

74 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน             9,577          9,577  เฉพาะเจาะจง  นางบุญเลียง  ทับบุญ           9,577  นางบุญเลียง  ทับบุญ
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีซ้ื่อ

รายงานขอซ้ือเลขที ่6/2565 
ลงวนัที ่4 มกราคม 2565

75 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเติร์             9,400          9,400  เฉพาะเจาะจง  นางบุญเลียง  ทับบุญ           9,400  นางบุญเลียง  ทับบุญ
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีซ้ื่อ

รายงานขอซ้ือเลขที ่7/2565 
ลงวนัที ่4 มกราคม 2565

76 จัดซ้ือซัมเมิส           34,400        34,400  เฉพาะเจาะจง  นายสุทิน  พรมนต์         34,400  นายสุทิน  พรมนต์
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีซ้ื่อ

รายงานขอซ้ือเลขที ่8/2565 
ลงวนัที ่6 มกราคม 2565

77 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ                670             670  เฉพาะเจาะจง  หจก.พี.เอ็ม.กรุ๊ป              670  หจก.พี.เอ็ม.กรุ๊ป
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีซ้ื่อ

รายงานขอซ้ือเลขที ่3/2565 
ลงวนัที ่10 มกราคม 2565

78 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์                801             801  เฉพาะเจาะจง  หจก.พี.เอ็ม.กรุ๊ป              801  หจก.พี.เอ็ม.กรุ๊ป
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีซ้ื่อ

รายงานขอซ้ือเลขที ่4/2565 
ลงวนัที ่10 มกราคม 2565

79
จ้างเหมาคนงานประจ้าศูนย์ผู้
พิการ/งานกลุ่มอาชีพ

            7,500          7,500  เฉพาะเจาะจง  น.ส.อนันญา  ดิษพันล้า           7,500  น.ส.อนันญา  ดิษพันล้า
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
16/2565 ลงวนัที ่4 มกราคม
 2565

80
จ้างเหมาคนงานประจ้าศูนย์ผู้
พิการต้าบลป่งไฮ/งานกลุ่มอาชีพ

            7,500          7,500  เฉพาะเจาะจง  น.ส.ดุจฤดี  นนพละ           7,500  น.ส.ดุจฤดี  นนพละ
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
17/2565 ลงวนัที ่4 มกราคม
 2565

81
จ้างเหมาคนงานประจ้าศูนย์
ผู้สูงอาย/ุงานพัฒนาสตรี

            7,500          7,500  เฉพาะเจาะจง น.ส.สุทธดิา  แพงสอน           7,500 น.ส.สุทธดิา  แพงสอน
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
18/2565 ลงวนัที ่4 มกราคม
 2565



แบบ สขร.1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา  จังหวัดบงึกาฬ

วันที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2565
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

82
จ้างเหมาคนงานประจ้าศูนย์
ผู้สูงอาย/ุงานพัฒนาสตรี

            7,000          7,000  เฉพาะเจาะจง นายพณพล  แก้วนาง           7,000 นายพณพล  แก้วนาง
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
19/2565 ลงวนัที ่4 มกราคม
 2565

83
จ้างเหมาคนงานบริการ
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอาย/ุงานพัฒนา
สตรี

            7,500          7,500  เฉพาะเจาะจง น.ส.ทัศนีย์วรรณ    ดีแกง           7,500 น.ส.ทัศนีย์วรรณ    ดีแกง
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
20/2565 ลงวนัที ่4 มกราคม
 2565

84
ปรับปรุงซ่อมแซมประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่

          22,000        22,000 เฉพาะเจาะจง นายสุทิน  พรมาต์         22,000 นายสุทิน  พรมาต์
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีซ้ื่อ

รายงานขอจ้างเลขที ่
11/2565 ลงวนัที ่12 
มกราคม 2565

85
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านดอนก่อ หมู่ 9

        708,000      708,000 เฉพาะเจาะจง
หจก.สหมิตรพรเจริญ 
2020

      708,000 หจก.สหมิตรพรเจริญ 2020
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีซ้ื่อ

รายงานขอจ้างเลขที ่
17/2565 ลงวนัที ่4 มกราคม
 2565

86 ปรับเกรดถนนรอบต้าบลป่งไฮ         150,000      150,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชูวงษ์เจริญทรัพย์       150,000 หจก.ชูวงษ์เจริญทรัพย์
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีซ้ื่อ

รายงานขอจ้างเลขที ่
18/2565 ลงวนัที ่18 
มกราคม 2565

87
จัดซ้ือวสัดุวสัดุส่งเสริมประสบการ์
การเรียนรู้ส้าหรับเด็กปฐมวยั

        300,000      300,000 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อักษร อินส์โปร์
จ้ากัด

      300,000 บริษัท อักษร อินส์โปร์จ้ากัด
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีซ้ื่อ

รายงานขอจ้างเลขที ่2/2565
 ลงวนัที ่18 มกราคม 2565

88 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์         496,000      496,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศนฤมล       496,000 ร้านเลิศนฤมล
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีซ้ื่อ

รายงานขอจ้างเลขที ่3/2565
 ลงวนัที ่18 มกราคม 2565



แบบ สขร.1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา  จังหวัดบงึกาฬ

วันที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2565
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

89 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)         613,588      613,588 เฉพาะเจาะจง
อ.ส.ค.ภาคตระวนัออก
เฉียงเหนือ

      613,588
อ.ส.ค.ภาคตระวนัออกเฉียง
เหนือ

อยูในวงเงิน
งบประมาณทีซ้ื่อ

รายงานขอจ้างเลขที ่4/2565
 ลงวนัที ่18 มกราคม 2565

90 ป้ายประชาสัมพันธ ์ปีใหม่ 2565             1,320          1,320 เฉพาะเจาะจง ร้านพยัคฆราช           1,320 ร้านพยัคฆราช
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
124/2565 ลงวนัที ่ 24  
มกราคม 2565

91
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก 
ศพด.วัดเจริญธรรม

            9,000          9,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.มณีนชุ  จ้าชาติ           9,000 น.ส.มณีนชุ  จ้าชาติ
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
96/2565 ลงวนัที ่ 4  
มกราคม 2565

92
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก 
ศพด.วัดศิริมงคล

            9,000          9,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุวนนัท์  สีเทพ           9,000 น.ส.สุวนนัท์  สีเทพ
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
97/2565 ลงวนัที ่ 4  
มกราคม 2565

93
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก 
ศพด.วัดศิริมงคล

            9,000          9,000 เฉพาะเจาะจง นายทรงสิทธิ์  ศิริรักษ์           9,000 นายทรงสิทธิ์  ศิริรักษ์
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
98/2565 ลงวนัที ่ 4  
มกราคม 2565

94
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก 
ศพด.บา้นปง่ไฮ

            9,000          9,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปยิะนชุ  ชื่นตา           9,000 น.ส.ปยิะนชุ  ชื่นตา
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
99/2565 ลงวนัที ่ 4  
มกราคม 2565

95
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก 
ศพด.บา้นหนองชัยวาน

            9,000          9,000 เฉพาะเจาะจง
น.ส.ปาริฉัตร  มีทอง
แสน

          9,000 น.ส.ปาริฉัตร  มีทองแสน
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
100/2565 ลงวนัที ่ 4  
มกราคม 2565



แบบ สขร.1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา  จังหวัดบงึกาฬ

วันที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2565
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

96
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก 
ศพด.บา้นหนองชัยวาน

            9,000          9,000 เฉพาะเจาะจง
น.ส.ศิราพร  พาโพน
งาม

          9,000 น.ส.ศิราพร  พาโพนงาม
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
101/2565 ลงวนัที ่ 4  
มกราคม 2565

97
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก 
ศพด.บา้นหนองชัยวาน

            9,000          9,000 เฉพาะเจาะจง
น.ส.พุทธชาด  หาญ
ธงชัย

          9,000 น.ส.พุทธชาด  หาญธงชัย
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
102/2565 ลงวนัที ่ 4  
มกราคม 2565

98
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยธุรการ
ประจ้ากองการศึกษา

            9,000          9,000 เฉพาะเจาะจง นายอนชุุต  พระคุณละ           9,000 นายอนชุุต  พระคุณละ
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
103/2565 ลงวนัที ่ 4  
มกราคม 2565

99
จ้างเหมาบริการธุรการประจ้า
 ศพด.บา้นหนองชัยวาน

            9,000          9,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.นทัวดี โล่หค้์า           9,000 น.ส.นทัวดี โล่หค้์า
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
104/2565 ลงวนัที ่ 4  
มกราคม 2565

100
จ้างเหมาบริการธุรการประจ้า
 ศพด.วัดธรรมาธิปไตย

            9,000          9,000 เฉพาะเจาะจง
น.ส.ปยิะนชุ  บญุ
เกณฑ์

          9,000 น.ส.ปยิะนชุ  บญุเกณฑ์
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
105/2565 ลงวนัที ่ 4  
มกราคม 2565

101
จ้างเหมาบริการธุรการประจ้า
 ศพด.วัดศิริมงคล

            9,000          9,000 เฉพาะเจาะจง
น.ส.ทักชินา  จันดา
ประดิษฐ์

          9,000
น.ส.ทักชินา  จันดา
ประดิษฐ์

อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
106/2565 ลงวนัที ่ 4  
มกราคม 2565

102
จ้างเหมาบริการธุรการประจ้า
โรงเรียนอนบุาล

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง
น.ส.ลักษณ์คณา บญุ
วงค์

          7,000 น.ส.ลักษณ์คณา บญุวงค์
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
107/2565 ลงวนัที ่ 4  
มกราคม 2565



แบบ สขร.1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา  จังหวัดบงึกาฬ

วันที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2565
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

103
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก 0-3 ปี 
ศพด.บ้านหนองแก่งทราย

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิรารัตน ์ฮาดดา           7,000 น.ส.จิรารัตน ์ฮาดดา
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
108/2565 ลงวนัที ่ 4  
มกราคม 2565

104
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก 0-3 ปี 
ศพด.วดัธรรมาธปิไตย

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง
น.ส.ฤดีรัตน ์ เปลกไธ
สง

          7,000 น.ส.ฤดีรัตน ์ เปลกไธสง
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
109/2565 ลงวนัที ่ 4  
มกราคม 2565

105
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก 0-3 ปี 
ศพด.วดัธรรมาธปิไตย

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.กัลยากร อินหงษา           7,000 น.ส.กัลยากร อินหงษา
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
110/2565 ลงวนัที ่ 4  
มกราคม 2565

106
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก 0-3 ปี 
ศพด.วดัธรรมาธปิไตย

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริยากร  หลักดี           7,000 น.ส.สิริยากร  หลักดี
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
111/2565 ลงวนัที ่ 4  
มกราคม 2565

107
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก 0-3 ปี 
ศพด.วดัศิริมงคล

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชฎาภรณ์  โคกคิว           7,000 น.ส.ชฎาภรณ์  โคกค้า
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
112/2565 ลงวนัที ่ 4  
มกราคม 2565

108
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก 0-3 ปี 
ศพด.วดัเจริญธรรม

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภยัพร  ปอ้มหนิ           7,000 น.ส.อภยัพร  ปอ้มหนิ
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
113/2565 ลงวนัที ่ 4  
มกราคม 2565

109
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก 0-3 ปี 
ศพด.บ้านหนองแก่งทราย

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุพรรณี  ดวงโสภา           7,000 น.ส.สุพรรณี  ดวงโสภา
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
114/2565 ลงวนัที ่ 4  
มกราคม 2565



แบบ สขร.1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา  จังหวัดบงึกาฬ

วันที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2565
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

110
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก 0-3 ปี 
ศพด.บ้านหนองแก่งทราย

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐวดี  สีสวา่ง           7,000 น.ส.ณัฐวดี  สีสวา่ง
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
115/2565 ลงวนัที ่ 4  
มกราคม 2565

111
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก 0-3 ปี 
ศพด.บ้านหนองแก่งทราย

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.หนูรักษ์  สีไสย           7,000 น.ส.หนูรักษ์  สีไสย
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
116/2565 ลงวนัที ่ 4  
มกราคม 2565

112
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน ศพด.บ้าน
หนองชัยวาน

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สีฝน  เทพคนดี           7,000 น.ส.สีฝน  เทพคนดี
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
117/2565 ลงวนัที ่ 4  
มกราคม 2565

113
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน ศพด.บ้าน
หนองแก่งทราย

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.เนตรตา นมภเูขียว           7,000 น.ส.เนตรตา นมภเูขียว
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
118/2565 ลงวนัที ่ 4  
มกราคม 2565

114
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน ศพด.วดั
เวฬุวนั

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.คุณศรี  ศรีเมือง           7,000 น.ส.คุณศรี  ศรีเมือง
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
119/2565 ลงวนัที ่ 4  
มกราคม 2565

115
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน ศพด.วดั
ธรรมาธปิไตย

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง นางสุพรรณ วิลาวงษ์           7,000 นางสุพรรณ วิลาวงษ์
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
120/2565 ลงวนัที ่ 4  
มกราคม 2565

116
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน ศพด.บ้าน
ป่งไฮ

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง
นางจันทร์เพ็ญ ผิว
สุวรรณ

          7,000 นางจันทร์เพ็ญ ผิวสุวรรณ
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
121/2565 ลงวนัที ่ 4  
มกราคม 2565



แบบ สขร.1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา  จังหวัดบงึกาฬ

วันที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2565
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

117
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน ศพด.วดัศิ
ริมงคล

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง นางศรีสวรรค์ ลมอ่อน           7,000 นางศรีสวรรค์ ลมอ่อน
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
122/2565 ลงวนัที ่ 4  
มกราคม 2565

118
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน ศพด.วดั
เจริญธรรม

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง นางษุษดี  ยิ้มยวน           7,000 นางษุษดี  ยิ้มยวน
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
123/2565 ลงวนัที ่ 4  
มกราคม 2565

119
จ้างเหมาบริการภารโรงทุก ศพด.
ในสังกัด

            7,000          7,000 เฉพาะเจาะจง นายสถิต  ผิวสุวรรณ           7,000 นายสถิต  ผิวสุวรรณ
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
124/2565 ลงวนัที ่ 4  
มกราคม 2565

120
จ้างเหมาบริการบุคคลกรสอนเสรม
ภาษาอังกฤษ

            8,000          8,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ฐิตตาภา  ภลููสี           8,000 น.ส.ฐิตตาภา  ภลููสี
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
125/2565 ลงวนัที ่ 4  
มกราคม 2565

121
จ้างเหมาบริการบุคคลกรสอนเสรม
ภาษาอังกฤษ

            8,000          8,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธิดารัตน ์ ไพสีขาว           8,000 น.ส.ธิดารัตน ์ ไพสีขาว
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
126/2565 ลงวนัที ่ 4  
มกราคม 2565

122
จ้างเหมาบริการบุคคลกรสอนเสรม
ภาษาอังกฤษ

            8,000          8,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.อ้าพร  ภกัเกล้ียง           8,000 น.ส.อ้าพร  ภกัเกล้ียง
อยูในวงเงิน
งบประมาณทีจ่้าง

รายงานขอจ้างเลขที ่
127/2565 ลงวนัที ่ 4  
มกราคม 2565


