
แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงาน
ธรุการงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวอภชิญา โปทาอิน นางสาวอภชิญา โปทาอิน
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
264/2563 ลงวนัที่ 
   1 พ.ค. 63

2 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

9,500.00        9,500.00        เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ ตาวงั นายอดิศักด์ิ ตาวงั
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
265/2563 ลงวนัที่ 
   1 พ.ค. 63

3 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

10,600.00      10,600.00      เฉพาะเจาะจง นายวษิณุ ริยาธง นายวษิณุ ริยาธง
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
266/2563 ลงวนัที่ 
   1 พ.ค. 63

4 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

9,400.00        9,400.00        เฉพาะเจาะจง นายอมร เจริญสุข นายอมร เจริญสุข
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
267/2563 ลงวนัที่ 
   1 พ.ค. 63

5 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

9,400.00        9,400.00        เฉพาะเจาะจง นายณัฐวฒิุ ทาธง นายณัฐวฒิุ ทาธง
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
268/2563 ลงวนัที่ 
   1 พ.ค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

6 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

10,500.00      10,500.00      เฉพาะเจาะจง นายธรีไนย กันทะกาศ นายธรีไนย กันทะกาศ
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
269/2563 ลงวนัที่
 1 พ.ค. 63

7 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

8,500.00        8,500.00        เฉพาะเจาะจง นายณัชฑพล สายพันธุ์ นายณัชฑพล สายพันธุ์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
270/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

8 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
เพื่อปฏบิัติงานศูนย์
ปฏบิัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนฯ

9,000.00        9,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.จิรภรณ์ อุตสม น.ส.จิรภรณ์ อุตสม
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
271/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

9 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุ
การ 8,600.00        8,600.00        เฉพาะเจาะจง นายกอบกูล ณ เชียงใหม่ นายกอบกูล ณ เชียงใหม่

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
272/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

10 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล 8,700.00        8,700.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.นงเยาว ์ผะธง น.ส.นงเยาว ์ผะธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
273/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

11 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงาน
เจ้าพนักงานธรุการ 8,700.00        8,700.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฬินญา กรัดศิริ น.ส.จุฬินญา กรัดศิริ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
274/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

12 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 
(แม่บ้าน) 8,600.00        8,600.00        เฉพาะเจาะจง นางเบญจพร สุจินา นางเบญจพร สุจินา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
311/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

13 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 
(แม่บ้าน) 8,700.00        8,700.00        เฉพาะเจาะจง นางจิราวรรณ มูลธง นางจิราวรรณ มูลธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
312/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

14 จ้างเหมาพนักงานขับรถ

8,500.00        8,500.00        เฉพาะเจาะจง นายอนุชา จันทร์เรือง นายอนุชา จันทร์เรือง
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
275/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

15 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงาน
ด้านงานนิติการ 8,400.00        8,400.00        เฉพาะเจาะจง นางทักษญา พรหมแสน นางทักษญา พรหมแสน

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
276/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

16 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์ 8,500.00        8,500.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย วชิา นายเอกชัย วชิา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
277/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

17 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านบุคลากรและงาน
วเิคราะห์นโยบายและแผน

7,200.00        7,200.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.นิรชา เมืองมา น.ส.นิรชา เมืองมา
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
278/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

18 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านธรุการและด้านพัสดุ 8,700.00        8,700.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.กุสุมา อินกัน น.ส.กุสุมา อินกัน

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
279/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

19 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านจัดเก็บรายได้และ
การเงิน

8,700.00        8,700.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชริทร์ อินทร์วรรณ น.ส.พัชริทร์ อินทร์วรรณ
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
280/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

20 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินและด้าน
จัดเก็บรายได้

8,600.00        8,600.00        เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ์ ค าใส นายพิทักษ์ ค าใส
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
281/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

21 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี 7,200.00        7,200.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนพร วมิาลัย น.ส.ธนพร วมิาลัย

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
282/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

22 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านส ารวจ 7,800.00        7,800.00        เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรสวรรค์ แก้วมณี
แสง

น.ส.พรสวรรค์ แก้วมณี
แสง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
283/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

23 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านซ่อมบ ารุง 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นายธนโชติ ยะเวยีง นายธนโชติ ยะเวยีง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
284/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

24 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านโยธา 11,500.00      11,500.00      เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ชัยวงค์ นายพงศกร ชัยวงค์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
285/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

25 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านไฟฟ้า 10,400.00      10,400.00      เฉพาะเจาะจง นายสวงิ ณ วงค์ นายสวงิ ณ วงค์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
286/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

26 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านไฟฟ้า -               -               เฉพาะเจาะจง นายภานนท์ ค าวโิรจน์ นายภานนท์ ค าวโิรจน์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
287/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

27 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านธรุการ 7,800.00        7,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ดลฤดี ภญิโญค า น.ส.ดลฤดี ภญิโญค า

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
288/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

28 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 10,800.00      10,800.00      เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ พนาดร นายยงยุทธ พนาดร

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
289/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

29 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านสุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและงานควบคุม
โรค

8,300.00        8,300.00        เฉพาะเจาะจง นายทรงวฒิุ ฟองอินทร์ นายทรงวฒิุ ฟองอินทร์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
290/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

30 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านสุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและงานควบคุม
โรค

8,600.00        8,600.00        เฉพาะเจาะจง นายเกษม สุภานันท์ นายเกษม สุภานันท์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
291/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

31 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านงานกูช้ีพฉุกเฉิน 8,000.00        8,000.00        เฉพาะเจาะจง นายมานะ บานหฤทัย นายมานะ บานหฤทัย

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
292/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

32 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านสุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

8,500.00        8,500.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.อารียา ใจชม น.ส.อารียา ใจชม
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
293/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2563

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

33 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านบริการ 8,500.00        8,500.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.วสุมดี ไชยาพันธุ์ น.ส.วสุมดี ไชยาพันธุ์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
294/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

34 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านส่งเสริมสุขภาพงาน
ควบคุมโรคและงานสัตว
แพทย์

8,100.00        8,100.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.สุปราณี มณีวฒิุ น.ส.สุปราณี มณีวฒิุ
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
295/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

35 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธรุการ 8,700.00        8,700.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.สุณีมาศ จีห้อม น.ส.สุณีมาศ จีห้อม

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
296/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

36 จ้างเหมาแม่บ้าน (ศพด.)

8,400.00        8,400.00        เฉพาะเจาะจง นางดาวรรณ ยะแก้ว นางดาวรรณ ยะแก้ว
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
297/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

37 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธรุการ(ศพด) 7,600.00        7,600.00        เฉพาะเจาะจง นางพูนศรี ต๊ะแก้ว นางพูนศรี ต๊ะแก้ว

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
298/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

38 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
เงินและบัญชี 8,000.00        8,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวยศยา ปัญญาปิง นางสาวยศยา ปัญญาปิง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
299/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

39 จ้างเหมางานด้านสังคม
สงเคราะห์ 14,300.00      14,300.00      เฉพาะเจาะจง นางฐิติกาญจน์ นันติตา นางฐิติกาญจน์ นันติตา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
300/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

40 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านธรุการ 7,200.00        7,200.00        เฉพาะเจาะจง

น.ส.ณัฏฐณิชา พรมยะ
ดวง

น.ส.ณัฏฐณิชา พรมยะ
ดวง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
301/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
302/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2563

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

42 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 9,200.00        9,200.00        เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ แสงสวา่ง นายสุรศักด์ิ แสงสวา่ง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
303/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

43 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 9,100.00        9,100.00        เฉพาะเจาะจง นายธนสาร ใจสุภา นายธนสาร ใจสุภา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
304/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

44 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 8,900.00        8,900.00        เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงศ์ หอเงิน นายนัฐพงศ์ หอเงิน

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
305/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

45 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 8,800.00        8,800.00        เฉพาะเจาะจง นายทัศน์ สีค ามา นายทัศน์ สีค ามา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
306/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

46 จ้างเหมาพนักงานผลิต
น้ าประปา 10,500.00      10,500.00      เฉพาะเจาะจง นายจิราวฒัน์ พงษ์ปาระ นายจิราวฒัน์ พงษ์ปาระ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
307/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2563

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

47 จ้างเหมาพนักงานเก็บค่า
น้ าประปา 10,600.00      10,600.00      เฉพาะเจาะจง นายวรีศักด์ิ เกษมศิลป์ นายวรีศักด์ิ เกษมศิลป์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
308/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

48 จ้างเหมาพนักงานจดมาตร
วดัน้ า 10,500.00      10,500.00      เฉพาะเจาะจง

นายณัฐวชัต์ อุ่นเรือน
พิงค์

นายณัฐวชัต์ อุ่นเรือนพิงค์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
309/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

49 จ้างเหมาพนักงานซ่อมบ ารุง
ระบบประปา 8,500.00        8,500.00        เฉพาะเจาะจง นายววิติั ดวงแก้ว นายววิติั ดวงแก้ว

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
310/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

50 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านงานกูช้ีพฉุกเฉิน 8,000.00        8,000.00        เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล สีมาเหล็ก นายณัฐพล สีมาเหล็ก

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
313/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

51 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านงานกูช้ีพฉุกเฉิน 8,000.00        8,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสถิตย์ เจภติู นายสถิตย์ เจภติู

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
313/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

52 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ(์ล าพูนนิวส์)
ประจ าเดือน พ.ค. 2563

150.00          150.00          เฉพาะเจาะจง ร้านล าพูนนิวส์ ร้านล าพูนนิวส์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
327/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

53 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ(์สปอร์ตนิวส์)
ประจ าเดือน พ.ค. 2563

300.00          300.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสปอร์ตนิวส์ ร้านสปอร์ตนิวส์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
328/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

54 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ(์ล าพูนโม
เดิร์น)ประจ าเดือน พ.ค. 
2563

180.00          180.00          เฉพาะเจาะจง ล าพูนโมเดิร์น ล าพูนโมเดิร์น
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
329/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

55 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน-
เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 
18000บีทียู จ านวน 1 
เคร่ือง

21,000.00      21,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปิงปองโฟกัส ร้านปิงปองโฟกัส
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
330/2563 ลงวนัที่ 
 1 พ.ค. 63

ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง-จ านวน 
8 รายการ 695.00          695.00          เฉพาะเจาะจง

หจก.สมบุญ ดี.พ.ีซัพ
พลาย

หจก.สมบุญ ดี.พ.ีซัพ
พลาย

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
335/2563 ลงวนัที่ 
 5 พ.ค. 63

2 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง-จ านวน 
5 รายการ 3,231.95        3,231.95        เฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร์ 999 หจก.วอีาร์ 999

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
336/2563 ลงวนัที่ 
 5 พ.ค. 63

3 จัดซ้ือถุงยังชีพ จ านวน 164
 ชุด (การช่วยเหลือ ปชช.ที่
ได้รับผลกระทบจากโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

78,097.00      78,097.00      เฉพาะเจาะจง บจก.แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท บจก.แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
337/2563 ลงวนัที่ 
 5 พ.ค. 63

4 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 
(ทะเบียน บน 2268) 6,150.00        6,150.00        เฉพาะเจาะจง ร้านธนวฒัน์ ยางยนต์ ร้านธนวฒัน์ ยางยนต์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
325/2563 ลงวนัที่ 
 5 พ.ค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 5 พฤษภำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงาน
ครัว-ท าถุงขยะสีด า ขนาด 
28*36 นิ้ว จ านวน 1,500 
กก.

60,000.00      60,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ป.เฮง รีไซเคิล หจก.ป.เฮง รีไซเคิล
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
329/2563 ลงวนัที่ 
 7 พ.ค. 63

2 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบ
แอร์รถยนต์ (ทะเบียน กข 
3627)

1,284.00        1,284.00        เฉพาะเจาะจง หจก. 45 แอร์ หจก. 45 แอร์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
330/2563 ลงวนัที่ 
 7 พ.ค. 63

3 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 
(ทะเบียน กค 431) 1,050.00        1,050.00        เฉพาะเจาะจง ร้านธนวฒัน์ยางยนต์ ร้านธนวฒัน์ยางยนต์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
331/2563 ลงวนัที่ 
 7 พ.ค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563

ณ วันที่ 7 พฤษภำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือถุงยังชีพ จ านวน 106
 ชุด(การช่วยเหลือ ปชช.ที่
ได้รับผลกระทบจากโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

50,244.00      50,244.00      เฉพาะเจาะจง บจก.แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท บจก.แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
346/2563 ลงวนัที่ 
 12 พ.ค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภค(การ
ช่วยเหลือ ปชช.ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019)

8,458.00        8,458.00        เฉพาะเจาะจง บจก.แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท บจก.แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
348/2563 ลงวนัที่ 
 14 พ.ค. 63

2 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) รร.
ในต าบล+ศูนย์พิเศษ 233,778.90    233,778.90    เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่
จ ากัด

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่
จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
338/2563 ลงวนัที่ 
 14 พ.ค. 63

3 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ศูนย์
เดกเทศบาลฯ 18,181.50      18,181.50      เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่
จ ากัด

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่
จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
339/2563 ลงวนัที่ 
 14 พ.ค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 14 พฤษภำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล
(โครงการรณรงค์อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
กิจกรรม ปลูกต้นไม้ฯ)

450.00          450.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสรรค์ดีไซน์ ร้านสรรค์ดีไซน์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
341/2563 ลงวนัที่ 
 15 พ.ค. 63

เทศบำลต ำบลตน้ธง
ณ วันที่ 15 พฤษภำคม 2563

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือถุงยังชีพ จ านวน 93 
ชุด(การช่วยเหลือ ปชช.ที่
ได้รับผลกระทบจากโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

45,663.00      45,663.00      เฉพาะเจาะจง บจก.แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท บจก.แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
351/2563 ลงวนัที่ 
 18 พ.ค. 63

2 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน-
เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 
13000 บีทียู จ านวน 1 
เคร่ือง (ห้องเสียงตามสาย)

30,000.00      30,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปิงปองโฟกัส ร้านปิงปองโฟกัส
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
352/2563 ลงวนัที่ 
 18 พ.ค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 18 พฤษภำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

3 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 
(โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 
งปม.2563)

78,400.00      78,400.00      เฉพาะเจาะจง ร้านตะวนั ร้านตะวนั
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
353/2563 ลงวนัที่ 
 19 พ.ค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 19 พฤษภำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง-จ านวน 
12 รายการ 7,641.00        7,641.00        เฉพาะเจาะจง บจก.จือฮะเซนเตอร์ บจก.จือฮะเซนเตอร์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
356/2563 ลงวนัที่ 
 20 พ.ค. 63

ณ วันที่ 20 พฤษภำคม 2563

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ - ยาและ
เวชภณัฑ์ จ านวน 9 รายการ

2,487.30        2,487.30        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
357/2563 ลงวนัที่ 
 21 พ.ค. 63

2 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย-์จ านวน 4 
รายการ

3,650.00        3,650.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเทอดศักด์ิเภสัชกร ร้านเทอดศักด์ิเภสัชกร
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
358/2563 ลงวนัที่ 
 21 พ.ค. 63

3 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 
(ทะเบียน กค 431) เปล่ียน
แบตเตอร่ี

2,350.00        2,350.00        เฉพาะเจาะจง ร้านธนวฒัน์ยางยนต์ ร้านธนวฒัน์ยางยนต์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
344/2563 ลงวนัที่ 
 21 พ.ค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 21 พฤษภำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาซ่อมแซม
รถจักรยานยนต์ (ทะเบียน 
กข 8029)

1,060.00        1,060.00        เฉพาะเจาะจง ร้านป๊อกออโต้เซอร์วสิ ร้านป๊อกออโต้เซอร์วสิ
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
346/2563 ลงวนัที่ 
 22 พ.ค. 63

2 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง-จ านวน 
6 รายการ 17,000.00      17,000.00      เฉพาะเจาะจง อัมพร วอเตอร์เทค อัมพร วอเตอร์เทค

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
359/2563 ลงวนัที่ 
 22 พ.ค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 22 พฤษภำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน(โครงการก าจัดวชัืช
แม่น้ าล าคลองแหล่ง้ า
สาธารณะต่างๆในเขต ต.
ต้นธง)

5,433.00        5,433.00        เฉพาะเจาะจง บจก.พนาพนธล์ าพูน บจก.พนาพนธล์ าพูน
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
363/2563 ลงวนัที่ 
 25 พ.ค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 25 พฤษภำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงาน
ครัว-ถุงขยะสีด า ขนาด 
28x36 นิ้ว จ านวน 1,500 
กก.

60,000.00      60,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ป.เฮงรีไซเคิล หจก.ป.เฮงรีไซเคิล
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
366/2563 ลงวนัที่ 
 29 พ.ค. 63

2 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-
ใบเสร็จรับเงินขยะฯ จ านวน
 200 เล่ม

5,000.00        5,000.00        เฉพาะเจาะจง
หจก.ณัฐพลการพิมพ์ 

2015
หจก.ณัฐพลการพิมพ์ 

2015

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
367/2563 ลงวนัที่ 
 29 พ.ค. 63

3 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย-
ชุด อปพร. จ านวน 12 ชุด 27,000.00      27,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านกุณทิราภณัฑ์ ร้านกุณทิราภณัฑ์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
368/2563 ลงวนัที่ 
 29 พ.ค. 63

ณ วันที่ 29 พฤษภำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563



































 

 


