
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 

1/2564 ลงวันที่      

 1 ต.ค. 63

2 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่

พนักงานปองกันและ

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

2/2564 ลงวันที่      

 1 ต.ค. 63

3 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่

พนักงานปองกันและ

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

3/2564 ลงวันที่      

 1 ต.ค. 63

4 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่

พนักงานปองกันและ

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

4/2564 ลงวันที่      

 1 ต.ค. 63

5 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่

พนักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
6,974.00    6,974.00    เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ ทาธง นายณัฐวุฒิ ทาธง

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

5/2564 ลงวันที่      

 1 ต.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 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 

6/2564 ลงวันที่      

 1 ต.ค. 63

7 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่

พนักงานปองกันและ

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

7/2564 ลงวันที่      

 1 ต.ค. 63

8 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่ธรุ

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

8/2564 ลงวันที่      

 1 ต.ค. 63

9 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

9/2564 ลงวันที่      

 1 ต.ค. 63

10 จางเหมาผูชวยปฏิบัติงาน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

10/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 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 

11/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

12 จางเหมาคนงานทั่วไป 

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

12/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

13 จางเหมาพนักงานขับรถ

8,500.00    8,500.00    เฉพาะเจาะจง นายอนุชา จันทรเรือง นายอนุชา จันทรเรือง

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

13/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

14 จางเหมาผูชวยปฏิบัติงาน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

14/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

15 จางเหมาผูชวยปฏิบัติงาน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

15/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

16 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

บุคลากรและงานวิเคราะห

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

16/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

17 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

17/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

18 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

18/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

19 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

แผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินและดานจัดเก็บ

รายได

8,600.00    8,600.00    เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ คําใส นายพิทักษ คําใส

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

19/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

20 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

การเงินและบัญชี 7,200.00    7,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุทธิภา แสนติ๊บคํา น.ส.ศุทธิภา แสนติ๊บคํา

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

20/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

21 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

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

แสง

น.ส.พรสวรรค แกวมณี

แสง

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

21/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

22 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

ซอมบํารุง 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายธนโชติ ยะเวียง นายธนโชติ ยะเวียง

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

22/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

23 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

โยธา 11,500.00   11,500.00   เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ชัยวงค นายพงศกร ชัยวงค

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

23/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

24 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

ไฟฟา 10,400.00   10,400.00   เฉพาะเจาะจง นายสวิง ณ วงค นายสวิง ณ วงค

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

24/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

25 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

ไฟฟา 7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง นายพิชยบุศย กันทะรัน นายพิชยบุศย กันทะรัน

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

25/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

26 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

26/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

27 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

งานกูชีพฉุกเฉิน 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.พิมผกา ใจกลา น.ส.พิมผกา ใจกลา

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

27/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

28 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

งานกูชีพฉุกเฉิน 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายอนันต เชื้อจันทรา นายอนันต เชื้อจันทรา

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

28/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

29 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

งานกูชีพฉุกเฉิน 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายภัทรพิทักษ ตะแกว นายภัทรพิทักษ ตะแกว

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

29/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

30 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

งานกูชีพฉุกเฉิน 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายยุรนันท ชัยสุริยะ นายยุรนันท ชัยสุริยะ

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

30/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

31 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

สุขาภิบาลอนามัย

สิ่งแวดลอมและงานควบคุม

โรค

8,300.00    8,300.00    เฉพาะเจาะจง นายทรงวุฒิ ฟองอินทร นายทรงวุฒิ ฟองอินทร

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

31/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

32 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

สุขาภิบาลอนามัย

สิ่งแวดลอมและงานควบคุม

โ

8,600.00    8,600.00    เฉพาะเจาะจง นายเกษม สุภานันท นายเกษม สุภานันท

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

32/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

33 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

33/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

34 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

34/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

35 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

สงเสริมสุขภาพงานควบคุม

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

35/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

36 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

36/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

37 จางเหมาแมบาน (ศพด.)

8,400.00    8,400.00    เฉพาะเจาะจง นางดาวรรณ ยะแกว นางดาวรรณ ยะแกว

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

37/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

38 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

38/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

39 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

39/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

40 จางเหมางานดานสังคม

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

40/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563

เทศบาลตําบลตนธง



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

41 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

41/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

42 จางเหมาชวยปฏิบัติงาน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

42/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

43 จางเหมาคนงานทั่วไป (คน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

43/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

44 จางเหมาคนงานทั่วไป (คน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

44/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

45 จางเหมาคนงานทั่วไป (คน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

45/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

46 จางเหมาคนงานทั่วไป (คน

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

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

46/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

47 จางเหมาคนงานทั่วไป (คน

สวน) 9,100.00    9,100.00    เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ พนาดร นายยงยุทธ พนาดร

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

47/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

48 จางเหมาพนักงานผลิต

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

48/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

49 จางเหมาพนักงานเก็บคา

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

49/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

50 จางเหมาพนักงานจดมาตร

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

50/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

51 จางเหมาพนักงานซอมบํารุง

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

51/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

52 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

งานกูชีพฉุกเฉิน 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ เปงแดง นายอภิชาติ เปงแดง

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

52/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

53 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

ซอมบํารุง 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายชัชวาล พันธิ์เดช นายชัชวาล พันธิ์เดช

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

53/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

54 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่

พนักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวิษณุ ปญโญ นายวิษณุ ปญโญ

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

54/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

55 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่

พนักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
6,709.00    6,709.00    เฉพาะเจาะจง นายพลทร เพ็งคลาย นายพลทร เพ็งคลาย

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

55/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

56 -

- - เฉพาะเจาะจง นายสุทธิรักษ  ทองจินดา นายสุทธิรักษ  ทองจินดา

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่     

  - /2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

57 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน-

หนังสือพิมพ(ลําพูนนิวส)

ประจําเดือน ต.ค.63
150.00       150.00       เฉพาะเจาะจง ลําพูนนิวส ลําพูนนิวส

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่  

10/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

58 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน-

หนังสือพิมพ(สปอรตนิวส) 

ประจําเดือน ต.ค.63
300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง สปอรตนิวส สปอรตนิวส

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่  

11/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

59 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน-

หนังสือพิมพ(ลําพูนโมเดิรน)

 ประจําเดือน ต.ค.63
200.00       200.00       เฉพาะเจาะจง ลําพูนโมเดิรน ลําพูนโมเดิรน

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่  

12/2564 ลงวันที่     

  1 ต.ค. 63

60 จางเหมาบริการเครื่องถาย

เอกสาร ขาว-ดํา จํานวน 2 

เครื่อง งวดที่ 1
10,000.00   10,000.00   เฉพาะเจาะจง

หจก.ณิชารีย คอนเน็คชั่น

 แอนด เซอรวิส

หจก.ณิชารีย คอนเน็คชั่น

 แอนด เซอรวิส

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่  

1/2564 ลงวันที่       

  1 ต.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

เทศบาลตําบลตนธง



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุงสํานักงาน-

ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม 

ขยะ จํานวน 600 เลม
15,000.00   15,000.00   เฉพาะเจาะจง

หจก.ณัฐพลการพิมพ 

2015

หจก.ณัฐพลการพิมพ 

2015

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

17/2564 ลงวันที่    2

 ต.ค. 63

2 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว-

ถุงขยะสีดําพรอมสกรีนตรา 

จํานวน 1,300 กก.เดือน ต.ค.
52,000.00   52,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ป.เฮงรีไซเคิล หจก.ป.เฮงรีไซเคิล

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

18/2564 ลงวันที่    2

 ต.ค. 63

ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2563

เทศบาลตําบลตนธง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อชุดอาหารวางและ

เครื่องดื่ม(ประชุมเชิง

ปฏิบัติการอํานวยความ

สะดวกดานการจราจร ป 

2564)

500.00       500.00       เฉพาะเจาะจง รานแดงเบเกอรรี่ รานแดงเบเกอรรี่

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

23/2564 ลงวันที่    

12 ต.ค. 63

2 จางเหมาทําปายไวนิล

(ประชาสัมพันธชี้แจงการ

ดําเนินการกอสรางถนน ซ.

แยกหลัง สนง.ไฟฟา ม1 

เชื่อม ม.2)

864.00       864.00       เฉพาะเจาะจง รานสวรรคดีไซน รานสวรรคดีไซน

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

10/2564 ลงวันที่    

12 ต.ค. 63

3 จางเหมาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม(ประชุมสัมมนา

ทางวิชาการ จัดการขยะมูล

ฝอย"จังหวัดสะอาด"ระดับ 

ป )

500.00       500.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.พนิดา มาลาธง น.ส.พนิดา มาลาธง

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

11/2564 ลงวันที่    

12 ต.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน-แบบ

พิมพ จํานวน 11 รายการ 17,226.00   17,226.00   เฉพาะเจาะจง
โรงพิมพอาสารักษาดิน

แดง กรมการปกครอง

โรงพิมพอาสารักษาดิน

แดง กรมการปกครอง

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

29/2564 ลงวันที่    

20 ต.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อพวงมาลา (วันปย

มหาราช 23 ต.ค. 63) 3,000.00    3,000.00    เฉพาะเจาะจง นายธนกร สาระวารี นายธนกร สาระวารี

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

32/2564 ลงวันที่    

21 ต.ค. 63

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน-น้ําดื่ม

ชนิดถวย (วันปยมหาราช 23

 ต.ค. 63)
900.00       900.00       เฉพาะเจาะจง รานพิกุลทอง รานพิกุลทอง

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

33/2564 ลงวันที่    

21 ต.ค. 63

3 จางเหมาจัดทําพุมดอกไมสด

 จํานวน 4พุม (วันปย

มหาราช 23 ต.ค. 63)
2,000.00    2,000.00    เฉพาะเจาะจง นายธนกร สาระวารี นายธนกร สาระวารี

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

17/2564 ลงวันที่    

21 ต.ค. 63

4 จางเหมาบันทึกภาพ (วันปย

มหาราช 23 ต.ค. 63) 2,500.00    2,500.00    เฉพาะเจาะจง รานอายมีเดีย รานอายมีเดีย

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

18/2564 ลงวันที่    

21 ต.ค. 63

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน - 

จํานวน 13 รายการ 10,177.00   10,177.00   เฉพาะเจาะจง บ.ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ บ.ศิวดล สเตชั่นเนอรี่

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

35/2564 ลงวันที่    

22 ต.ค. 63

2 จางเหมาซอมแซมเกจ

ออกซิเจนแบบใชในรถกูชีพ 

1 ชุด
2,200.00    2,200.00    เฉพาะเจาะจง รานตะวัน รานตะวัน

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

21/2564 ลงวันที่    

22 ต.ค. 63

3 จางเหมาซอมแซมและ

บํารุงรักษาเตียงพยาบายรถ

กูชีพ (ทะเบียน กจ 6234)
5,949.20    5,949.20    เฉพาะเจาะจง หจก.ลําพูนสแตนเลส หจก.ลําพูนสแตนเลส

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

22/2564 ลงวันที่    

22 ต.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อใชใน

การอบรม (โครงการ

ประเพณีลอยโขมด ครั้งที่ 6

 ป 2563)

16,500.00   16,500.00   เฉพาะเจาะจง นางสุธรรม รวมความคิด นางสุธรรม รวมความคิด

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

40/2564 ลงวันที่    

27 ต.ค. 63

2 จัดซื้อน้ําแข็งและแกวน้ํา

พลาสติก(โครงการประเพณี

ลอยโขมด ครั้งที่ 6 ป 2563)
1,500.00    1,500.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ลดาวัลย ชัยลังกา น.ส.ลดาวัลย ชัยลังกา

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

41/2564 ลงวันที่    

27 ต.ค. 63

3 จางเหมาทําจุด

ประชาสัมพันธและทํา

สปอรตโฆษณา(โครงการ

ประเพณีลอยโขมด ครั้งที่ 6

 ป 6 )

12,000.00   12,000.00   เฉพาะเจาะจง นางบุญสนอง เตชะศรี นางบุญสนอง เตชะศรี

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

32/2564 ลงวันที่    

27 ต.ค. 63

4 จางเหมาทําปายไวนิล

(โครงการประเพณีลอยโขมด

 ครั้งที่ 6 ป 2563)
6,500.00    6,500.00    เฉพาะเจาะจง รานสวรรคดีไซน รานสวรรคดีไซน

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

33/2564 ลงวันที่    

27 ต.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563



5 จางเหมาจัดนิทรรศการ

เคลื่อนที่(ขบวนแหโขมด

หลวง)(โครงการประเพณี

ลอยโขมด ครั้งที่ 6 ป 2563)

67,000.00   67,000.00   เฉพาะเจาะจง นางใจรักษ ทองจินดา นางใจรักษ ทองจินดา

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

34/2564 ลงวันที่    

27 ต.ค. 63

6 จางเหมาจัดสถานที่ประดับ

ตกแตงเวทีเครื่องเสียงฯ

(โครงการประเพณีลอยโขมด

 ครั้งที่ 6 ป 2563)

145,300.00 145,300.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญสนอง เตชะศรี นางบุญสนอง เตชะศรี

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

35/2564 ลงวันที่    

27 ต.ค. 63

7 จางเหมามหรสพ การแสดง

ศิลปะ ชกมวยไทย(โครงการ

ประเพณีลอยโขมด ครั้งที่ 6

 ป 2563)

50,000.00   50,000.00   เฉพาะเจาะจง นายถวัล พุดเกิด นายถวัล พุดเกิด

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

36/2564 ลงวันที่    

27 ต.ค. 63

8 จางเหมาทําโลหรางวัล

(โครงการประเพณีลอยโขมด

 ครั้งที่ 6 ป 2563)
9,500.00    9,500.00    เฉพาะเจาะจง รานมหาวันถวยรางวัล รานมหาวันถวยรางวัล

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

37/2564 ลงวันที่    

27 ต.ค. 63

9 จางเหมาทําอาหารเพื่อ

รับรองผูรับเชิญฯ(โครงการ

ประเพณีลอยโขมด ครั้งที่ 6

 ป 2563)

7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง นายวรการ เกษมศิลป นายวรการ เกษมศิลป

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

38/2564 ลงวันที่    

27 ต.ค. 63

10 จางเหมาทําอาหารกลางวัน

และอาหารวาง 2 มื้อ

(โครงการประเพณีลอยโขมด

 ครั้งที่ 6 ป 2563)

20,000.00   20,000.00   เฉพาะเจาะจง นางดารุณี สุภาคํา นางดารุณี สุภาคํา

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

39/2564 ลงวันที่    

27 ต.ค. 63



11 จางเหมาทําพิธีบวงสรวง 

เครื่องสักการะบายศรีฯ

(โครงการประเพณีลอยโขมด

 ครั้งที่ 6 ป 2563)

5,400.00    5,400.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.วัชรีวรรณ แสนคํา น.ส.วัชรีวรรณ แสนคํา

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

40/2564 ลงวันที่    

27 ต.ค. 63



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุกอสราง-จํานวน 7

 รายการ 2,015.00    2,015.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ดวงสุนทรศิลาทราย หจก.ดวงสุนทรศิลาทราย

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

45/2564 ลงวันที่    

29 ต.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563


	ต.ค

