
แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาผูชวยปฏิบัติงาน

ธุรการงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา โปทาอิน นางสาวอภิชญา โปทาอิน

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

214/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

2 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่

พนักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
9,500.00    9,500.00    เฉพาะเจาะจง นายอดิศักดิ์ ตาวัง นายอดิศักดิ์ ตาวัง

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

215/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

3 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่

พนักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
10,600.00   10,600.00   เฉพาะเจาะจง นายวิษณุ ริยาธง นายวิษณุ ริยาธง

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

216/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

4 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่

พนักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
9,400.00    9,400.00    เฉพาะเจาะจง นายอมร เจริญสุข นายอมร เจริญสุข

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

217/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

5 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่

พนักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
9,400.00    9,400.00    เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ ทาธง นายณัฐวุฒิ ทาธง

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

218/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

6 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่

พนักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
10,500.00   10,500.00   เฉพาะเจาะจง นายธีรไนย กันทะกาศ นายธีรไนย กันทะกาศ

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

219/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

7 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่

พนักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
8,500.00    8,500.00    เฉพาะเจาะจง นายณัชฑพล สายพันธุ นายณัชฑพล สายพันธุ

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

220/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

8 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่ธรุ

การ 8,600.00    8,600.00    เฉพาะเจาะจง นายกอบกูล ณ เชียงใหม นายกอบกูล ณ เชียงใหม

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

221/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

9 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่

บันทึกขอมูล 8,700.00    8,700.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นงเยาว ผะธง น.ส.นงเยาว ผะธง

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

222/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

10 จางเหมาผูชวยปฏิบัติงาน

เจาพนักงานธุรการ 8,700.00    8,700.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฬินญา กรัดศิริ น.ส.จุฬินญา กรัดศิริ

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

223/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

11 จางเหมาคนงานทั่วไป 

(แมบาน) 8,600.00    8,600.00    เฉพาะเจาะจง นางเบญจพร สุจินา นางเบญจพร สุจินา

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

224/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

12 จางเหมาคนงานทั่วไป 

(แมบาน) 8,700.00    8,700.00    เฉพาะเจาะจง นางจิราวรรณ มูลธง นางจิราวรรณ มูลธง

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

225/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

13 จางเหมาพนักงานขับรถ

8,500.00    8,500.00    เฉพาะเจาะจง นายอนุชา จันทรเรือง นายอนุชา จันทรเรือง

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

226/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

14 จางเหมาผูชวยปฏิบัติงาน

ดานงานนิติการ 8,400.00    8,400.00    เฉพาะเจาะจง นางทักษญา พรหมแสน นางทักษญา พรหมแสน

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

227/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

15 จางเหมาผูชวยปฏิบัติงาน

ดานการประชาสัมพันธ 8,500.00    8,500.00    เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย วิชา นายเอกชัย วิชา

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

228/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

16 จางเหมาชวยปฏิบัติงาน

ดานบุคลากรและงาน

วิเคราะหนโยบายและแผน
7,200.00    7,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นิรชา เมืองมา น.ส.นิรชา เมืองมา

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

229/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

17 จางเหมาชวยปฏิบัติงาน

ดานธุรการและดานพัสดุ 8,700.00    8,700.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.กุสุมา อินกัน น.ส.กุสุมา อินกัน

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

230/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

18 จางเหมาชวยปฏิบัติงาน

ดานจัดเก็บรายไดและ

การเงิน
8,700.00    8,700.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชริทร อินทรวรรณ น.ส.พัชริทร อินทรวรรณ

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

231/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

19 จางเหมาชวยปฏิบัติงาน

ดานแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสินและดาน

จัดเก็บรายได

8,600.00    8,600.00    เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ คําใส นายพิทักษ คําใส

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

232/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

20 จางเหมาชวยปฏิบัติงาน

ดานการเงินและบัญชี 7,200.00    7,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนพร วิมาลัย น.ส.ธนพร วิมาลัย

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

233/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

21 จางเหมาชวยปฏิบัติงาน

ดานสํารวจ 7,800.00    7,800.00    เฉพาะเจาะจง
น.ส.พรสวรรค แกวมณี

แสง

น.ส.พรสวรรค แกวมณี

แสง

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

234/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

22 จางเหมาชวยปฏิบัติงาน

ดานซอมบํารุง 7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง นายธนโชติ ยะเวียง นายธนโชติ ยะเวียง

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

235/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

23 จางเหมาชวยปฏิบัติงาน

ดานโยธา 11,500.00   11,500.00   เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ชัยวงค นายพงศกร ชัยวงค

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

236/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

24 จางเหมาชวยปฏิบัติงาน

ดานไฟฟา 10,400.00   10,400.00   เฉพาะเจาะจง นายสวิง ณ วงค นายสวิง ณ วงค

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

237/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

25 จางเหมาชวยปฏิบัติงาน

ดานไฟฟา 9,800.00    9,800.00    เฉพาะเจาะจง นายภานนท คําวิโรจน นายภานนท คําวิโรจน

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

238/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

26 จางเหมาชวยปฏิบัติงาน

ดานธุรการ 7,800.00    7,800.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ดลฤดี ภิญโญคํา น.ส.ดลฤดี ภิญโญคํา

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

239/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

27 จางเหมาพนักงานขับรถกู

ชีพฉุกเฉิน 10,800.00   10,800.00   เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ พนาดร นายยงยุทธ พนาดร

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

240/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

28 จางเหมาชวยปฏิบัติงาน

ดานสุขาภิบาลอนามัย

สิ่งแวดลอมและงานควบคุม

โรค

8,300.00    8,300.00    เฉพาะเจาะจง นายทรงวุฒิ ฟองอินทร นายทรงวุฒิ ฟองอินทร

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

241/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

29 จางเหมาชวยปฏิบัติงาน

ดานสุขาภิบาลอนามัย

สิ่งแวดลอมและงานควบคุม

โรค

8,600.00    8,600.00    เฉพาะเจาะจง นายเกษม สุภานันท นายเกษม สุภานันท

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

242/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

30 จางเหมาชวยปฏิบัติงาน

ดานสุขาภิบาลอนามัย

สิ่งแวดลอม
8,500.00    8,500.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.อารียา ใจชม น.ส.อารียา ใจชม

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

243/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

31 จางเหมาชวยปฏิบัติงาน

ดานบริการ 8,500.00    8,500.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.วสุมดี ไชยาพันธุ น.ส.วสุมดี ไชยาพันธุ

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

244/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

32 จางเหมาชวยปฏิบัติงาน

ดานสงเสริมสุขภาพงาน

ควบคุมโรคและงานสัตว

แพทย

8,100.00    8,100.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.สุปราณี มณีวุฒิ น.ส.สุปราณี มณีวุฒิ

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

245/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

33 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่

ธุรการ 8,700.00    8,700.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.สุณีมาศ จี้หอม น.ส.สุณีมาศ จี้หอม

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

246/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

34 จางเหมาแมบาน (ศพด.)

8,400.00    8,400.00    เฉพาะเจาะจง นางดาวรรณ ยะแกว นางดาวรรณ ยะแกว

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

247/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

35 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่

ธุรการ(ศพด) 7,600.00    7,600.00    เฉพาะเจาะจง นางพูนศรี ตะแกว นางพูนศรี ตะแกว

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

248/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

36 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

เงินและบัญชี 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวยศยา ปญญาปง นางสาวยศยา ปญญาปง

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

249/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

37 จางเหมางานดานสังคม

สงเคราะห 14,300.00   14,300.00   เฉพาะเจาะจง นางฐิติกาญจน นันติตา นางฐิติกาญจน นันติตา

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

250/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

38 จางเหมาชวยปฏิบัติงาน

ดานธุรการ 7,200.00    7,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฏฐณิชา พรมยะดวง น.ส.ณัฏฐณิชา พรมยะดวง

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

251/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

39 จางเหมาคนงานทั่วไป (คน

สวน) 9,200.00    9,200.00    เฉพาะเจาะจง นายสุรศักดิ์ แสงสวาง นายสุรศักดิ์ แสงสวาง

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

252/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

40 จางเหมาคนงานทั่วไป (คน

สวน) 9,100.00    9,100.00    เฉพาะเจาะจง นายธนสาร ใจสุภา นายธนสาร ใจสุภา

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

253/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

41 จางเหมาคนงานทั่วไป (คน

สวน) 8,900.00    8,900.00    เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงศ หอเงิน นายนัฐพงศ หอเงิน

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

254/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

42 จางเหมาคนงานทั่วไป (คน

สวน) 8,800.00    8,800.00    เฉพาะเจาะจง นายทัศน สีคํามา นายทัศน สีคํามา

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

255/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

43 จางเหมาพนักงานผลิต

น้ําประปา 10,500.00   10,500.00   เฉพาะเจาะจง นายจิราวัฒน พงษปาระ นายจิราวัฒน พงษปาระ

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

256/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

44 จางเหมาพนักงานเก็บคา

น้ําประปา 10,600.00   10,600.00   เฉพาะเจาะจง นายวีรศักดิ์ เกษมศิลป นายวีรศักดิ์ เกษมศิลป

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

257/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

45 จางเหมาพนักงานจดมาตร

วัดน้ํา 10,500.00   10,500.00   เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัชต อุนเรือนพิงค นายณัฐวัชต อุนเรือนพิงค

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

258/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

46 จางเหมาพนักงานซอมบํารุง

ระบบประปา 8,500.00    8,500.00    เฉพาะเจาะจง นายวิวัติ ดวงแกว นายวิวัติ ดวงแกว

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

259/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

48 จางเหมาบุคคลธรรมดา

เพื่อปฏิบัติงานศูนย

ปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนฯ

9,000.00    9,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.จิรภรณ อุตสม น.ส.จิรภรณ อุตสม

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

260/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

49 จางเหมาชวยปฏิบัติงาน

บริการทั่วไปและการเกษตร 10,000.00   10,000.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.มนัสชยา ประทัดธง น.ส.มนัสชยา ประทัดธง

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

261/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

50 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน-

หนังสือพิมพ(ลําพูนนิวส)

ประจําเดือน เม.ย. 2563
150.00       150.00       เฉพาะเจาะจง รานลําพูนนิวส รานลําพูนนิวส

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

273/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

51 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน-

หนังสือพิมพ(สปอรตนิวส)

ประจําเดือน เม.ย. 2563
300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง รานสปอรตนิวส รานสปอรตนิวส

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

274/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

52 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน-

หนังสือพิมพ(ลําพูนโม

เดิรน)ประจําเดือน เม.ย. 
210.00       210.00       เฉพาะเจาะจง ลําพูนโมเดิรน ลําพูนโมเดิรน

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

275/2563 ลงวันที่   

 1 เม.ย. 63

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุกีฬา - จํานวน 4 

รายการ 10,956.00   10,956.00   เฉพาะเจาะจง รานโกรว-อั๊พสปอรต รานโกรว-อั๊พสปอรต

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

278/2563 ลงวันที่   

 2 เม.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 2 เมษายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาซอมแซม

เครื่องปรับอากาศ

(หมายเลขครุภัณฑ 
700.00       700.00       เฉพาะเจาะจง รานปงปองโฟกัส รานปงปองโฟกัส

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

286/2563 ลงวันที่   

 3 เม.ย. 63

2 จางเหมาซอมแซม

คอมพิวเตอร(หมายเลข

ครุภัณฑ 416/44/003)
1,700.00    1,700.00    เฉพาะเจาะจง

รานคอมพิวเตอร เฮาส 

แอนด เซอรวิส

รานคอมพิวเตอร เฮาส 

แอนด เซอรวิส

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

287/2563 ลงวันที่   

 3 เม.ย. 63

ณ วันที่ 3 เมษายน 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร - 

หมึกพิมพ จํานวน 2 กลอง 2,400.00    2,400.00    เฉพาะเจาะจง
รานคอมพิวเตอร เฮาส 

แอนด เซอรวิส

รานคอมพิวเตอร เฮาส 

แอนด เซอรวิส

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

283/2563 ลงวันที่   

 7 เม.ย. 63

2 จางเหมาซอมแซม

คอมพิวเตอร(หมายเลข

ครุภัณฑ 416/56/030)
2,500.00    2,500.00    เฉพาะเจาะจง

รานคอมพิวเตอร เฮาส 

แอนด เซอรวิส

รานคอมพิวเตอร เฮาส 

แอนด เซอรวิส

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

289/2563 ลงวันที่   

 7 เม.ย. 63

3 จางเหมาทําปายไวนิล

(ประชาสัมพันธเกี่ยวกับโร

คิดเอไวรัวโคโรนา  2019)
1,800.00    1,800.00    เฉพาะเจาะจง รานสวรรคดีไซน รานสวรรคดีไซน

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

290/2563 ลงวันที่   

 7 เม.ย. 63

4 จางเหมาทําตรายาง

(COVID-19) จํานวน 3 อัน 420.00       420.00       เฉพาะเจาะจง รานอาธัญธุรกิจ รานอาธัญธุรกิจ

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

291/2563 ลงวันที่   

 7 เม.ย. 63

5 จางเหมาเปลี่ยนยางรถยนต 

(เบียน บน-2268) 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง รานธนวัฒนยางยนต รานธนวัฒนยางยนต

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

292/2563 ลงวันที่   

 7 เม.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 7 เมษายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุเครื่องวัดอุณหภูมิ

รางกาย-จํานวน 15 เครื่อง

(โครงการปองกันโรคติดเชื้อ

โคโรนา 2019)

58,500.00   58,500.00   เฉพาะเจาะจง รานตะวัน รานตะวัน

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

286/2563 ลงวันที่   

 8 เม.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 8 เมษายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 

(โครงการเพื่อลดอุบัติเหตุ

ทางถนน ฯ)
64,900.00   64,900.00   เฉพาะเจาะจง รานกุณทิราภัณฑ รานกุณทิราภัณฑ

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

289/2563 ลงวันที่   

 9 เม.ย. 63

2 จัดซื้อวัสดุกอสราง - จํานวน

 18 รายการ (เพื่อใช

ปฏิบัติงานภายใต

สถานการณของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019)

5,414.00    5,414.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ดวงสุนทรศิลาทราย หจก.ดวงสุนทรศิลาทราย

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

290/2563 ลงวันที่   

 9 เม.ย. 63

3 จัดซื้อถุงมือสําหรับ

บุคลากรทางการแพทยฯ

(เพื่อใชปฏิบัติงานภายใต

สถานการณของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019)

750.00       750.00       เฉพาะเจาะจง รานเทอดศักดิ์เภสัชกร รานเทอดศักดิ์เภสัชกร

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

291/2563 ลงวันที่   

 9 เม.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 9 เมษายน 2563



4 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ(เพื่อ

ใชปฏิบัติงานภายใต

สถานการณของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019)

4,800.00    4,800.00    เฉพาะเจาะจง รานศรีประเสริฐ รานศรีประเสริฐ

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

292/2563 ลงวันที่   

 9 เม.ย. 63

5 จางเหมาซอมแซม

คอมพิวเตอรโนตบุค

(หมายเลขครุภัณฑ 

416/56/024)

2,350.00    2,350.00    เฉพาะเจาะจง
รานคอมพิวเตอร เฮาส 

แอนด เซอรวิส

รานคอมพิวเตอร เฮาส 

แอนด เซอรวิส

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

296/2563 ลงวันที่   

 9 เม.ย. 63

6 จางเหมาซอมแซม

คอมพิวเตอร จํานวน 3 

เครื่อง(หมายเลขครุภัณฑ 

416/46/005,416/48/011,

416/54/022)

1,500.00    1,500.00    เฉพาะเจาะจง
รานคอมพิวเตอร เฮาส 

แอนด เซอรวิส

รานคอมพิวเตอร เฮาส 

แอนด เซอรวิส

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

297/2563 ลงวันที่   

 9 เม.ย. 63

7 จางเหมาซอมแซม

คอมพิวเตอร จํานวน 1 

เครื่อง(หมายเลขครุภัณฑ 

416/46/006)

4,570.00    4,570.00    เฉพาะเจาะจง
รานคอมพิวเตอร เฮาส 

แอนด เซอรวิส

รานคอมพิวเตอร เฮาส 

แอนด เซอรวิส

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

298/2563 ลงวันที่   

 9 เม.ย. 63

8 จางเหมาซอมแซม

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 2

 เครื่อง(หมายเลขครุภัณฑ 

420/60/001,002)

1,400.00    1,400.00    เฉพาะเจาะจง รานปงปองโฟกัส รานปงปองโฟกัส

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

299/2563 ลงวันที่   

 9 เม.ย. 63



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร

หรือการแพทย-เครื่องพน

สารเคมี จํานวน 2 เครื่อง
150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง ที.ซ.ี ซัพพลาย ที.ซ.ี ซัพพลาย

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

293/2563 ลงวันที่   

 13 เม.ย. 63

2 จัดซื้อวัสดุงานบานงาน

ครัว-ชุดเครื่องนอน จํานวน

 8 ชุด
10,000.00   10,000.00   เฉพาะเจาะจง รานศรีประเสริฐ รานศรีประเสริฐ

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

294/2563 ลงวันที่   

 13 เม.ย. 63

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร - 

จํานวน 15 รายการ 88,220.00   88,220.00   เฉพาะเจาะจง
หจก.ณิชารีย คอนเน็คชั่น

 แอนด เซอรวิส

หจก.ณิชารีย คอนเน็คชั่น

 แอนด เซอรวิส

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

295/2563 ลงวันที่   

 13 เม.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 13 เมษายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อเจลแอลกอฮอล-

จํานวน 70 แกลลอน

(โครงการเฝาระวังปองกัน

และคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019)

24,500.00   24,500.00   เฉพาะเจาะจง รานตะวัน รานตะวัน

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

299/2563 ลงวันที่   

 15 เม.ย. 63

2 จัดซื้อผลิตภัณฑฆาเชื้อโรค-

จํานวน 6 แกลลอน

(โครงการเฝาระวังปองกัน

และคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019)

12,900.00   12,900.00   เฉพาะเจาะจง รานตะวัน รานตะวัน

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

300/2563 ลงวันที่   

 15 เม.ย. 63

3 จัดซื้อชุดปองกันอันตราย

(ชุดPPE) จํานวน 8 ชุด

(โครงการเฝาระวังปองกัน

และคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019)

5,200.00    5,200.00    เฉพาะเจาะจง รานตะวัน รานตะวัน

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

301/2563 ลงวันที่   

 15 เม.ย. 63

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 15 เมษายน 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาออกแบบกอสราง

โครงการวางทอลอดเหลื่ยน

 คสล.ฯ
6,000.00    6,000.00    เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย จอมเดช นายฉัตรชัย จอมเดช

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

305/2563 ลงวันที่   

 16 เม.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 16 เมษายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุการเกษตร-ไม

กวาดทางมะพราว จํานวน 

10 อัน
700.00       700.00       เฉพาะเจาะจง นางลาวัลย ใจสุภา นางลาวัลย ใจสุภา

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

305/2563 ลงวันที่   

 17 เม.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 17 เมษายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย-ปรอทวัดไขแบบ

แทงแกว จํานวน 15 อัน
675.00       675.00       เฉพาะเจาะจง รานเทอดศักดิ์เภสัชการ รานเทอดศักดิ์เภสัชการ

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

309/2563 ลงวันที่   

 20 เม.ย. 63

2 จางเหมาซอมแซมครุภัณฑ

ยานพาหนะและขอสง-

รถบรรทุกตืดตั้งเครน

(80 7260)

6,190.00    6,190.00    เฉพาะเจาะจง รานอูดลบริการ รานอูดลบริการ

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

310/2563 ลงวันที่   

 20 เม.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 20 เมษายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อถุงยังชีพ-จํานวน 200

 ชุด(การชวยเหลือปชาชนที่

ไดรับผลกระทบจากโรคเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019)

96,000.00   96,000.00   เฉพาะเจาะจง นางเบญจมาศ ตะวงศ นางเบญจมาศ ตะวงศ

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

310/2563 ลงวันที่   

 21 เม.ย. 63

2 จัดซื้อวัสดุการเกษตร-ขี้วัว 

จํานวน 20 ถุง
500.00       500.00       เฉพาะเจาะจง

วาที่ ร.ต.หญิง สิริญา 

ยวงนากี

วาที่ ร.ต.หญิง สิริญา 

ยวงนากี

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

311/2563 ลงวันที่   

 21 เม.ย. 63

3 จางเหมาชวยปฏิบัติงาน

ดานงานกูชีพฉุกเฉิน(21 

เม.ย. 63 ถึง 31 เม.ย. 63)
2,133.00    2,133.00    เฉพาะเจาะจง นายมานะ บานหฤทัย นายมานะ บานหฤทัย

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

262/2563 ลงวันที่   

 21 เม.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 21 เมษายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน-น้ําดื่ม

แบบขวดและถวย 2,100.00    2,100.00    เฉพาะเจาะจง
บจก.นีโอเบเกอรี่แอนด

แพคเกจจิ้ง

บจก.นีโอเบเกอรี่แอนด

แพคเกจจิ้ง

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

313/2563 ลงวันที่   

 23 เม.ย. 63

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 23 เมษายน 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน-จํานวน

 6 รายการ 8,325.00    8,325.00    เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ บจก.ศิวดล สเตชั่นเนอรี่

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

314/2563 ลงวันที่   

 24 เม.ย. 63

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน-จํานวน

 4 รายการ 4,643.00    4,643.00    เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ บจก.ศิวดล สเตชั่นเนอรี่

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

315/2563 ลงวันที่   

 24 เม.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 24 เมษายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุการเกษตร-ปุย

ไสเดือน จํานวน 10 ถุง 1,000.00    1,000.00    เฉพาะเจาะจง นายนคร บุญเลิศ นายนคร บุญเลิศ

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

317/2563 ลงวันที่   

 27 เม.ย. 63

2 จัดซื้อถุงยังชีพ จํานวน 100

 ชุด (การชวยเหลือ ปชช.ที่

ไดรับผลกระทบจากโรคติด

ชื้ ไ ัสโ โ  2019)

48,700.00   48,700.00   เฉพาะเจาะจง บจก.แจมฟา เซฟมารท บจก.แจมฟา เซฟมารท

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

318/2563 ลงวันที่   

 27 เม.ย. 63

3 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย-ชุดปองกัน

อันตรายฯ (COVID-19) 

จํานวน 60 ชด

99,000.00   99,000.00   เฉพาะเจาะจง คิมูระ แมชชีนทูลส คิมูระ แมชชีนทูลส

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

319/2563 ลงวันที่   

 27 เม.ย. 63

4 จางเหมาทําปายไวนิล(ติด

รถประชาสัมพันธการ

ปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019)

1,440.00    1,440.00    เฉพาะเจาะจง รานสวรรคดีไซน รานสวรรคดีไซน

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

314/2563 ลงวันที่   

 27 เม.ย. 63

ณ วันที่ 27 เมษายน 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน-จํานวน

 20 รายการ 7,054.00    7,054.00    เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ บจก.ศิวดล สเตชั่นเนอรี่

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

320/2563 ลงวันที่   

 28 เม.ย. 63

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน-จํานวน

 16 รายการ 4,629.00    4,629.00    เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ บจก.ศิวดล สเตชั่นเนอรี่

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

321/2563 ลงวันที่   

 28 เม.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 28 เมษายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาซอมแซมลอพวง

ขางรถจักรยานยนต 

(ทะเบียน ขขย 961)
200.00       200.00       เฉพาะเจาะจง รานนันทมอเตอรลําพูน รานนันทมอเตอรลําพูน

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

318/2563 ลงวันที่   

 30 เม.ย. 63

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563


	เม.ย.

