
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 

63/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

2 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่

พนักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย
9,500.00    9,500.00    เฉพาะเจาะจง นายอดิศักดิ์ ตาวัง นายอดิศักดิ์ ตาวัง

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

64/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

3 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่

พนักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย
10,600.00   10,600.00   เฉพาะเจาะจง นายวิษณุ ริยาธง นายวิษณุ ริยาธง

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

65/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

4 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่

พนักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย
9,400.00    9,400.00    เฉพาะเจาะจง นายอมร เจริญสุข นายอมร เจริญสุข

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

66/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

5 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่

พนักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย
10,500.00   10,500.00   เฉพาะเจาะจง นายธีรไนย กันทะกาศ นายธีรไนย กันทะกาศ

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

68/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

6 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่

พนักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย
8,500.00    8,500.00    เฉพาะเจาะจง นายณัชฑพล สายพันธุ นายณัชฑพล สายพันธุ

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

69/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

7 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่

พนักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย
8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวิษณุ ปญโญ นายวิษณุ ปญโญ

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

70/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

8 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่

พนักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย
6,700.00    6,700.00    เฉพาะเจาะจง นายพลทร เพ็งคลาย นายพลทร เพ็งคลาย

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

71/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

9 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่

พนักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย
8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสุทธิรักษ  ทองจินดา นายสุทธิรักษ  ทองจินดา

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

72/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

10 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่ธรุ

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

73/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

11 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

117/2564 ลงวันที่   

 1 พ.ย. 63

12 จางเหมาผูชวยปฏิบัติงาน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

74/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

13 จางเหมาคนงานทั่วไป 

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

75/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

14 จางเหมาพนักงานขับรถ

8,500.00    8,500.00    เฉพาะเจาะจง นายอนุชา จันทรเรือง นายอนุชา จันทรเรือง

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

76/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

15 จางเหมาผูชวยปฏิบัติงาน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

77/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

16 จางเหมาผูชวยปฏิบัติงาน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

78/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

17 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

บุคลากรและงานวิเคราะห

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

79/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

18 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

80/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

19 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

81/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

20 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

แผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินและดานจัดเก็บ

รายได

8,600.00    8,600.00    เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ คําใส นายพิทักษ คําใส

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

82/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

21 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

83/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

22 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

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

แสง

น.ส.พรสวรรค แกวมณี

แสง

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

84/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

23 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

85/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

24 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

86/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

25 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

87/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

26 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

88/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

27 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

89/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

28 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

90/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

29 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

91/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

30 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

92/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

31 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

93/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

32 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

94/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

33 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

สุขาภิบาลอนามัย

สิ่งแวดลอมและงานควบคุม

โรค

8,300.00    8,300.00    เฉพาะเจาะจง นายทรงวุฒิ ฟองอินทร นายทรงวุฒิ ฟองอินทร

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

95/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

34 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

สุขาภิบาลอนามัย

สิ่งแวดลอมและงานควบคุม

โ

8,600.00    8,600.00    เฉพาะเจาะจง นายเกษม สุภานันท นายเกษม สุภานันท

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

96/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

35 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

98/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

36 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

99/2564 ลงวันที่     

 1 พ.ย. 63

37 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

สงเสริมสุขภาพงานควบคุม

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

100/2564 ลงวันที่    

  1 พ.ย. 63

38 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

101/2564 ลงวันที่    

  1 พ.ย. 63

39 จางเหมาแมบาน (ศพด.)

8,400.00    8,400.00    เฉพาะเจาะจง นางดาวรรณ ยะแกว นางดาวรรณ ยะแกว

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

102/2564 ลงวันที่    

  1 พ.ย. 63

40 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

102/2564 ลงวันที่    

  1 พ.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

41 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

103/2564 ลงวันที่    

  1 พ.ย. 63

42 จางเหมางานดานสังคม

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

104/2564 ลงวันที่    

  1 พ.ย. 63

43 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

105/2564 ลงวันที่    

  1 พ.ย. 63

44 จางเหมาชวยปฏิบัติงาน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

106/2564 ลงวันที่    

  1 พ.ย. 63

45 จางเหมาคนงานทั่วไป (คน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

107/2564 ลงวันที่    

  1 พ.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 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) 9,100.00    9,100.00    เฉพาะเจาะจง นายธนสาร ใจสุภา นายธนสาร ใจสุภา

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

108/2564 ลงวันที่    

  1 พ.ย. 63

47 จางเหมาคนงานทั่วไป (คน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

109/2564 ลงวันที่    

  1 พ.ย. 63

48 จางเหมาคนงานทั่วไป (คน

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

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

110/2564 ลงวันที่    

  1 พ.ย. 63

49 จางเหมาคนงานทั่วไป (คน

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

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

111/2564 ลงวันที่    

  1 พ.ย. 63

50 จางเหมาพนักงานผลิต

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

112/2564 ลงวันที่    

  1 พ.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

51 จางเหมาพนักงานเก็บคา

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

113/2564 ลงวันที่    

  1 พ.ย. 63

52 จางเหมาพนักงานจดมาตร

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

114/2564 ลงวันที่    

  1 พ.ย. 63

53 จางเหมาพนักงานซอมบํารุง

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

115/2564 ลงวันที่    

  1 พ.ย. 63

54 จางเหมาชวยปฏิบัติงานดาน

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

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

116/2564 ลงวันที่    

  1 พ.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน-

หนังสือพิมพ(ลําพูนนิวส)

ประจําเดือน พ.ย.63
150.00       150.00       เฉพาะเจาะจง ลําพูนนิวส ลําพูนนิวส

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

47/2564 ลงวันที่     

 2 พ.ย. 63

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน-

หนังสือพิมพ(สปอรตนิวส) 

ประจําเดือน พ.ย.63
300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง สปอรตนิวส สปอรตนิวส

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

48/2564 ลงวันที่     

 2 พ.ย. 63

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน-

หนังสือพิมพ(ลําพูนโมเดิรน)

 ประจําเดือน พ.ย.63
190.00       190.00       เฉพาะเจาะจง ลําพูนโมเดิรน ลําพูนโมเดิรน

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

49/2564 ลงวันที่     

 2 พ.ย. 63

4 จางเหมาซอมแซมรถบรรทุก

น้ําดับเพลิง (ทะเบียน บพ 

5300)
26,820.00   26,820.00   เฉพาะเจาะจง รานรุตติ์การชาง รานรุตติ์การชาง

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

48/2564 ลงวันที่     

 2 พ.ย. 63

5 จางเหมาซอมแซมเทรลเลอร

สําหรับลากรถแบ็คโฮ 6,570.00    6,570.00    เฉพาะเจาะจง นายสมฤทธิ์ ศรีนูเดช นายสมฤทธิ์ ศรีนูเดช

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

49/2564 ลงวันที่     

 2 พ.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาจัดทําปายไวนิล(จิต

อาสาพระราชทาน จํานวน 1

 ปาย)
450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง รานสวรรคดีไซน รานสวรรคดีไซน

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

51/2564 ลงวันที่     

 2 พ.ย. 63

2 จางเหมาจัดทําปายไวนิล

พรอมติดตั้งโครงไม(ชีวิตวิถี

ใหม ขับขี่อยางปลอดภัย ไร

อุบัติเหตุ)

750.00       750.00       เฉพาะเจาะจง รานสวรรคดีไซน รานสวรรคดีไซน

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

52/2564 ลงวันที่     

 2 พ.ย. 63

3 จางเหมาซอมแซมรถยนต

บรรทุกน้ํา 6000 ลิตร 

(ทะเบียน 80-6907) 4,950.00    4,950.00    เฉพาะเจาะจง รานรุตติ์การชาง รานรุตติ์การชาง

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

53/2564 ลงวันที่     

 2 พ.ย. 63

เทศบาลตําบลตนธง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาคนงานทั่วไป 

(แมบาน) 7,379.00    7,379.00    เฉพาะเจาะจง นางบุษบา ซองดี นางบุษบา ซองดี

เปนผูมี

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ขอตกลงจางเลขที่ 

119/2564 ลงวันที่   

 4 พ.ย. 63

ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาบริการซอมแซม

และบํารุงรักษารถกูชีพ

ฉุกเฉิน(ทะเบียน กจ-6234)
4,532.52    4,532.52    เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยตา ลานนา 

จํากัด

บริษัท โตโยตา ลานนา 

จํากัด

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

58/2564 ลงวันที่     

 5 พ.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน-จํานวน

 4 รายการ 8,270.00    8,270.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่

 จํากัด

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่

 จํากัด

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

51/2564 ลงวันที่     

 10 พ.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ - 

จํานวน 8 รายการ 12,240.80   12,240.80   เฉพาะเจาะจง
หจก.แสงทองอิเลคทริค

แอนด เอ็นจิเนียริ่ง

หจก.แสงทองอิเลคทริค

แอนด เอ็นจิเนียริ่ง

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

54/2564 ลงวันที่     

 11 พ.ย. 63

2 จัดซื้อวัสดุกอสราง - จํานวน

 8 รายการ 7,215.50    7,215.50    เฉพาะเจาะจง บ.จือฮะเซนเตอร บ.จือฮะเซนเตอร

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

55/2564 ลงวันที่     

 11 พ.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุกอสราง - ชุด

อะไหลชักโครกกดขาง 

จํานวน 2 ชุด
700.00       700.00       เฉพาะเจาะจง บ.กิมพาณิชยลําพูน บ.กิมพาณิชยลําพูน

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

58/2564 ลงวันที่     

 11 พ.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อถุงเก็บรวบรวมขยะ

อันตราย(Big Bag) จํานวน 

12 ถุง (โครงการจัดการขยะ

อันตราย)

2,880.00    2,880.00    เฉพาะเจาะจง หจก.พีเค การกระสอบ หจก.พีเค การกระสอบ

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

64/2564 ลงวันที่     

 23 พ.ย. 63

2 จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง - 

สายดับเพลิงชนิดยาง จํานวน

 1 รายการ
30,000.00   30,000.00   เฉพาะเจาะจง กุณทิราภัณฑ กุณทิราภัณฑ

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

65/2564 ลงวันที่     

 23 พ.ย. 63

3 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย - จํานวน 4 

รายการ
5,361.50    5,361.50    เฉพาะเจาะจง

องคการเภสัชกรรม สาขา

 ภาคเหนือ

องคการเภสัชกรรม สาขา

 ภาคเหนือ

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

69/2564 ลงวันที่     

 23 พ.ย. 63

4 จางเหมาทําปายไวนิล

ประชาสัมพันธ(โครงการ

จัดการขยะอันตราย ป 2563)
450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง รานสวรรคดีไซน รานสวรรคดีไซน

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

68/2564 ลงวันที่     

 23 พ.ย. 63

5 จางเหมาบันทึกภาพ

เคลื่อนไหว(ประชุมสภาฯ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ป 2563)
2,500.00    2,500.00    เฉพาะเจาะจง รานอายมีเดีย รานอายมีเดีย

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

69/2564 ลงวันที่     

 23 พ.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563



6 จางเหมาทําปายไวนิล

(โครงการจิตอาสา ต.ตนธง) 700.00       700.00       เฉพาะเจาะจง รานสวรรคดีไซน รานสวรรคดีไซน

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งจางเลขที่ 

70/2564 ลงวันที่     

 23 พ.ย. 63



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 

(โครงการจิตอาสา ฯ) 2,310.00    2,310.00    เฉพาะเจาะจง รานทับทิม รานทับทิม

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

67/2564 ลงวันที่     

 24 พ.ย. 63

ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้ออาหารวาง (ประชุม

สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 

ป 2563)
750.00       750.00       เฉพาะเจาะจง รานแดงเบเกอรรี่ รานแดงเบเกอรรี่

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

68/2564 ลงวันที่     

 25 พ.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวารสารวิชาการศาล

ปกครอง 700.00       700.00       เฉพาะเจาะจง สํานักงานศาลปกครอง สํานักงานศาลปกครอง

ใหบริการรวดเร็ว

 สม่ําเสมอ ราคา

มาตรฐาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

73/2564 ลงวันที่     

 27 พ.ย. 63

เทศบาลตําบลตนธง

ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563


	พ.ย

