
แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงาน
ธรุการงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
477/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

2 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
478/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

3 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
479/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

4 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
480/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

5 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
481/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 กันยำยน 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

6 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
482/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

7 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
483/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

8 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อ
ปฏบิัติงานศูนย์ปฏบิัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนฯ

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
528/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
484/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
485/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

ณ วันที่ 1 กันยำยน 2563

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
486/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
487/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
488/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

14 จ้างเหมาพนักงานขับรถ

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
489/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
490/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 กันยำยน 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
491/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

17 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
บุคลากรและงานวเิคราะห์
นโยบายและแผน

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
492/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

18 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ธรุการและด้านพัสดุ 8,700.00    8,700.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.กุสุมา อินกัน น.ส.กุสุมา อินกัน

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
493/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

19 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
จัดเก็บรายได้และการเงิน 8,700.00    8,700.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชริทร์ อินทร์วรรณ น.ส.พัชริทร์ อินทร์วรรณ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
494/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

20 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินและด้านจัดเก็บ
รายได้

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
495/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 กันยำยน 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

21 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
การเงินและบัญชี 7,200.00    7,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุทธภิา แสนต๊ิบค า น.ส.ศุทธภิา แสนต๊ิบค า

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
496/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

22 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ส ารวจ 7,800.00    7,800.00    เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรสวรรค์ แก้วมณี
แสง

น.ส.พรสวรรค์ แก้วมณี
แสง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
497/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

23 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ซ่อมบ ารุง 7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง นายธนโชติ ยะเวยีง นายธนโชติ ยะเวยีง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
498/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

24 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
โยธา 11,500.00   11,500.00   เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ชัยวงค์ นายพงศกร ชัยวงค์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
499/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

25 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ไฟฟ้า 10,400.00   10,400.00   เฉพาะเจาะจง นายสวงิ ณ วงค์ นายสวงิ ณ วงค์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
500/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 กันยำยน 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

26 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ไฟฟ้า 7,000.00    7,000.00    เฉพาะเจาะจง นายพิชยบุศย์ กันทะรัน นายพิชยบุศย์ กันทะรัน

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
501/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

27 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ธรุการ 7,800.00    7,800.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ดลฤดี ภญิโญค า น.ส.ดลฤดี ภญิโญค า

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
502/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

28 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
งานกูช้ีพฉุกเฉิน 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.พิมผกา ใจกล้า น.ส.พิมผกา ใจกล้า

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
503/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

29 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
งานกูช้ีพฉุกเฉิน 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ เชื้อจันทรา นายอนันต์ เชื้อจันทรา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
504/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

30 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
งานกูช้ีพฉุกเฉิน 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายภทัรพิทักษ์ ต๊ะแก้ว นายภทัรพิทักษ์ ต๊ะแก้ว

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
505/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 กันยำยน 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

31 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
งานกูช้ีพฉุกเฉิน 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายยุรนันท์ ชัยสุริยะ นายยุรนันท์ ชัยสุริยะ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
506/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

32 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
สุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและงานควบคุม
โรค

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
507/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

33 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
สุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและงานควบคุม
โรค

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
508/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

34 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
สุขาภบิาลอนามัยส่ิงแวดล้อม 8,500.00    8,500.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.อารียา ใจชม น.ส.อารียา ใจชม

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
509/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

35 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
บริการ 8,500.00    8,500.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.วสุมดี ไชยาพันธุ์ น.ส.วสุมดี ไชยาพันธุ์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
510/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 กันยำยน 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

36 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพงานควบคุม
โรคและงานสัตวแพทย์

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
511/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
512/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

38 จ้างเหมาแม่บ้าน (ศพด.)
8,400.00    8,400.00    เฉพาะเจาะจง นางดาวรรณ ยะแก้ว นางดาวรรณ ยะแก้ว

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
513/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
514/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
515/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2563

ณ วันที่ 1 กันยำยน 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
516/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

42 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ธรุการ 7,200.00    7,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฏฐณิชา พรมยะดวง น.ส.ณัฏฐณิชา พรมยะดวง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
517/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
518/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
519/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
520/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 กันยำยน 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

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

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
521/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

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

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
522/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

48 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 9,100.00    9,100.00    เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ พนาดร นายยงยุทธ พนาดร

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
523/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
524/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
525/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 กันยำยน 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

49 จ้างเหมาพนักงานจดมาตร
วดัน้ า 10,500.00   10,500.00   เฉพาะเจาะจง นายณัฐวชัต์ อุ่นเรือนพิงค์ นายณัฐวชัต์ อุ่นเรือนพิงค์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
526/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
527/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

51 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว-
จ านวน 15 รายการ 14,255.00   14,255.00   เฉพาะเจาะจง บ. ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี บ. ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
533/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

52 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ(์ล าพูนนิวส์)
ประจ าเดือน ก.ย. 2563

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
534/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

53 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ(์สปอร์ตนิวส์)
ประจ าเดือน ก.ย. 2563

300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสปอร์ตนิวส์ ร้านสปอร์ตนิวส์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
535/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63

ณ วันที่ 1 กันยำยน 2563

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง



54 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ(์ล าพูนโมเดิร์น)
ประจ าเดือน ก.ย. 2563

200.00       200.00       เฉพาะเจาะจง ล าพูนโมเดิร์น ล าพูนโมเดิร์น
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
536/2563 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 63



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว-
ถุงขยะสีด าขนาด 28*36" 
จ านวน 1,300 กก.

52,000.00   52,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ป.เฮงรีไซเคิล หจก.ป.เฮงรีไซเคิล
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
541/2563 ลงวนัที่   
 3 ก.ย. 63

2 จ้างเหมาท าป้ายจราจร 
พร้อมติดต้ัง - จ านวน 2 
รายการ

67,100.00   67,100.00   เฉพาะเจาะจง ร้านจินดา ร้านจินดา
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
520/2563 ลงวนัที่   
 3 ก.ย. 63

ณ วันที่ 3 กันยำยน 2563

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 2 
รายการ (โครงการรณรง์
ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ปี 2563)

6,000.00    6,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.พนาพนธล์ าพูน บ.พนาพนธล์ าพูน
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
547/2563 ลงวนัที่   
 10 ก.ย. 63

2 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว-
จ านวน 3 รายการ 2,992.00    2,992.00    เฉพาะเจาะจง บ.ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี บ.ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
548/2563 ลงวนัที่   
 10 ก.ย. 63

3 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย-ุ
จ านวน 3 รายการ 2,925.00    2,925.00    เฉพาะเจาะจง บ.ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี บ.ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
549/2563 ลงวนัที่   
 10 ก.ย. 63

4 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-จ านวน
 27 รายการ 17,099.00   17,099.00   เฉพาะเจาะจง บ.ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี บ.ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
550/2563 ลงวนัที่   
 10 ก.ย. 63

5 จ้างเหมาซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศห้องปลัด 1
 เคร่ือง

1,800.00    1,800.00    เฉพาะเจาะจง ร้านปิงปองโฟกัส ร้านปิงปองโฟกัส
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
528/2563 ลงวนัที่   
 10 ก.ย. 63

เทศบำลต ำบลตน้ธง
ณ วันที่ 10 กันยำยน 2563

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2563



6 จ้างเหมาซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศห้องนิติกร
 1 เคร่ือง

1,850.00    1,850.00    เฉพาะเจาะจง ร้านปิงปองโฟกัส ร้านปิงปองโฟกัส
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
529/2563 ลงวนัที่   
 10 ก.ย. 63

7 จ้างเหมาซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศห้องนิติกร
 1 เคร่ือง

1,850.00    1,850.00    เฉพาะเจาะจง ร้านปิงปองโฟกัส ร้านปิงปองโฟกัส
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
529/2563 ลงวนัที่   
 10 ก.ย. 63



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์
(โครงการอบรมท าสลากย้อม
 สลากภตัร ประจ าปี 2563)

6,100.00    6,100.00    เฉพาะเจาะจง นายอมร สิงห์ โหจะนา นายอมร สิงห์ โหจะนา

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
551/2563 ลงวนัที่   
 11 ก.ย. 63

2 จัดซ้ือวสัดุอื่นๆ-ประตูน้ า 4" 
จ านวน 1 ตัว 7,920.00    7,920.00    เฉพาะเจาะจง บ.จือฮะเซนเตอร์ บ.จือฮะเซนเตอร์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
552/2563 ลงวนัที่   
 11 ก.ย. 63

3 จ้างเหมาป้ายไวนิล 
(โครงการอบรมท าสลากย้อม
 สลากภตัร ประจ าปี 2563)

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสวรรค์ดีไซน์ ร้านสวรรค์ดีไซน์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
530/2563 ลงวนัที่   
 11 ก.ย. 63

4 จ้างเหมาท าอาหารกลางวนั 
(โครงการอบรมท าสลากย้อม
 สลากภตัร ประจ าปี 2563)

4,800.00    4,800.00    เฉพาะเจาะจง นางแสงหล้า อุ่นธง นางแสงหล้า อุ่นธง
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
531/2563 ลงวนัที่   
 11 ก.ย. 63

5 จ้างเหมาท าอาหารวา่ง 2 มื้อ
 (โครงการอบรมท าสลาก
ย้อม สลากภตัร ประจ าปี 
2563)

4,000.00    4,000.00    เฉพาะเจาะจง นางแสงหล้า อุ่นธง นางแสงหล้า อุ่นธง
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
532/2563 ลงวนัที่   
 11 ก.ย. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 11 กันยำยน 2563



6 จ้างเหมาบันทึกภาพเคล่ือย
ไหว (ประชุมสภาเทศบาล 
ต.ต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 3
 คร้ังที่ 3 ปี 2563)

2,500.00    2,500.00    เฉพาะเจาะจง ร้านอายมีเดีย ร้านอายมีเดีย
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
533/2563 ลงวนัที่   
 11 ก.ย. 63

7 จ้างเหมาท าอาหารวา่ง,
อาหารกลางวนั(ประชุมสภา
เทศบาล ต.ต้นธง สมัยสามัญ
 สมัยที่ 3 คร้ังที่ 3 ปี 2563)

3,150.00    3,150.00    เฉพาะเจาะจง นางสุนีย์ กันทาธง นางสุนีย์ กันทาธง
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
534/2563 ลงวนัที่   
 11 ก.ย. 63



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือหมึกถ่ายเอกสาร-
จ านวน 4 กล่อง (อ าเภอ) 18,000.00   18,000.00   เฉพาะเจาะจง

หจก.นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.
มาร์เก็ตต้ิง

หจก.นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.
มาร์เก็ตต้ิง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
560/2563 ลงวนัที่   
 21 ก.ย. 63

2 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อม
เข้าเล่ม(เทศบัญญัติ งปม.
รายจ่าย ประจ าปี งปม.2563)

6,760.00    6,760.00    เฉพาะเจาะจง ร้านมายปร้ินเทรดด้ิง ร้านมายปร้ินเทรดด้ิง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
541/2563 ลงวนัที่   
 21 ก.ย. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 21 กันยำยน 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร-ต้นธง
ไทรและดินปลูก จ านวน 2 
รายการ

40,000.00   40,000.00   เฉพาะเจาะจง บจก.สหพาณิช เชียงใหม่ บจก.สหพาณิช เชียงใหม่
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
563/2563 ลงวนัที่   
 22 ก.ย. 63

2 จัดซ้ือชุดอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม 18 ชุด(เพื่อใช้
รับรองคณะท างานการ
ทบทวนปรับปรุงภารกิจ ทต.
ต้นธง)

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแดงเบเกอร่ี ร้านแดงเบเกอร่ี
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
564/2563 ลงวนัที่   
 22 ก.ย. 63

3 จัดซ้ือชุดอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม 18 ชุด(เพื่อใช้
รับรองคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏบิัติ
ราชการฯ)

250.00       250.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแดงเบเกอร่ี ร้านแดงเบเกอร่ี
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
565/2563 ลงวนัที่   
 22 ก.ย. 63

4 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง-ท่อ PE 
ขนาด 16 มม. 600.00       600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท จือฮะเซนเตอร์ บริษัท จือฮะเซนเตอร์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
566/2563 ลงวนัที่   
 22 ก.ย. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 22 กันยำยน 2563



5 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร- 
จ านวน 2 รายการ 4,480.00    4,480.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท จือฮะเซนเตอร์ บริษัท จือฮะเซนเตอร์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
567/2563 ลงวนัที่   
 22 ก.ย. 63



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (เพื่อใช้
ในศูนย์ปฏบิัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนฯ)

34,193.00   34,193.00   เฉพาะเจาะจง
บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น 

มอลล์
บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น 

มอลล์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
569/2563 ลงวนัที่   
 23 ก.ย. 63

2 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (เพื่อ
ใช้ในศูนย์ปฏบิัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนฯ)

27,725.00   27,725.00   เฉพาะเจาะจง
บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น 

มอลล์
บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น 

มอลล์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
570/2563 ลงวนัที่   
 23 ก.ย. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 23 กันยำยน 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ - 
จ านวน 11 รายการ 49,600.00   49,600.00   เฉพาะเจาะจง

หจก.ณิชารีย์ คอนเน็คชั่น
 แอนด์ เซอร์วสิ

หจก.ณิชารีย์ คอนเน็คชั่น
 แอนด์ เซอร์วสิ

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
578/2563 ลงวนัที่   
 28 ก.ย. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 28 กันยำยน 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน - 
ใบเสร็จรับเงินจัดเก็บขยะ 250.00       250.00       เฉพาะเจาะจง

หจก.ณัฐพลการพิมพ์ 
2015

หจก.ณัฐพลการพิมพ์ 
2015

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
579/2563 ลงวนัที่   
 29 ก.ย. 63

2 จ้างเหมาท าป้ายจราจร

61,600.00   61,600.00   เฉพาะเจาะจง ร้านจินดาศิลป์ ร้านจินดาศิลป์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
548/2563 ลงวนัที่   
 29 ก.ย. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 29 กันยำยน 2563


