
แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงานธรุการ
งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
187/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

2 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
188/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

3 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
189/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

4 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
190/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

5 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
191/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 4 มกรำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

6 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวษิณุ ปัญโญ นายวษิณุ ปัญโญ
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
192/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

7 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายพลทร เพ็งคล้าย นายพลทร เพ็งคล้าย
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
193/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

8 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสุทธรัิกษ์  ทองจินดา นายสุทธรัิกษ์  ทองจินดา
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
194/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

9 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสันสกฤต สิทธวิงั นายสันสกฤต สิทธวิงั
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
195/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

10 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุการ
8,600.00    8,600.00    เฉพาะเจาะจง นายกอบกูล ณ เชียงใหม่ นายกอบกูล ณ เชียงใหม่

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
196/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

ณ วันที่ 4 มกรำคม 2564

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

11 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล 8,700.00    8,700.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นงเยาว ์ผะธง น.ส.นงเยาว ์ผะธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
197/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

12 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (แม่บ้าน)

8,700.00    8,700.00    เฉพาะเจาะจง นางจิราวรรณ มูลธง นางจิราวรรณ มูลธง
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
198/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

13 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
8,200.00    8,200.00    เฉพาะเจาะจง นางบุษบา ซองดี นางบุษบา ซองดี

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
199/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

14 จ้างเหมาพนักงานขับรถ

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
200/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

15 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงานด้าน
การประชาสัมพันธ์ 8,500.00    8,500.00    เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย วชิา นายเอกชัย วชิา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
201/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 4 มกรำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

16 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
บุคลากรและงานวเิคราะห์
นโยบายและแผน

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
202/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

17 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงานด้าน
การประชาสัมพันธ์ 7,200.00    7,200.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกานต์ มาเดช นางสาวณัฐกานต์ มาเดช

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
203/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
204/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

19 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ส ารวจ 7,800.00    7,800.00    เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรสวรรค์ แก้วมณี
แสง

น.ส.พรสวรรค์ แก้วมณี
แสง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
205/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

20 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ซ่อมบ ารุง 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายธนโชติ ยะเวยีง นายธนโชติ ยะเวยีง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
206/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

ณ วันที่ 4 มกรำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

21 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ไฟฟ้า 7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง นายพิชยบุศย์ กันทะรัน นายพิชยบุศย์ กันทะรัน

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
207/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
208/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

23 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ซ่อมบ ารุง 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายชัชวาล พันธิเ์ดช นายชัชวาล พันธิเ์ดช

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
209/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
210/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
211/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 4 มกรำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
212/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

27 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
งานกูช้ีพฉุกเฉิน 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวรีวฒิุ บัวตูม นายวรีวฒิุ บัวตูม

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
213/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

28 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
สุขาภบิาลอนามัยส่ิงแวดล้อม
และงานควบคุมโรค

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
214/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

29 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
สุขาภบิาลอนามัยส่ิงแวดล้อม
และงานควบคุมโรค

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
215/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
216/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 4 มกรำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
217/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

32 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพงานควบคุมโรค
และงานสัตวแพทย์

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
218/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
219/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

34 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุการ
(ศพด) 7,600.00    7,600.00    เฉพาะเจาะจง นางพูนศรี ต๊ะแก้ว นางพูนศรี ต๊ะแก้ว

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
220/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

35 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้านเงิน
และบัญชี 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวยศยา ปัญญาปิง นางสาวยศยา ปัญญาปิง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
221/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 4 มกรำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
222/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

37 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คนสวน)

9,200.00    9,200.00    เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ แสงสวา่ง นายสุรศักด์ิ แสงสวา่ง
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
223/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

38 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คนสวน)
9,100.00    9,100.00    เฉพาะเจาะจง นายธนสาร ใจสุภา นายธนสาร ใจสุภา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
224/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

39 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คนสวน)

8,900.00    8,900.00    เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงศ์ หอเงิน นายนัฐพงศ์ หอเงิน
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
225/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

40 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คนสวน)
8,800.00    8,800.00    เฉพาะเจาะจง นายทัศน์ สีค ามา นายทัศน์ สีค ามา

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
226/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 4 มกรำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

41 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คนสวน)
9,100.00    9,100.00    เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ พนาดร นายยงยุทธ พนาดร

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
227/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

42 จ้างเหมาพนักงานผลิตน้ าประปา

10,500.00   10,500.00   เฉพาะเจาะจง นายจิราวฒัน์ พงษ์ปาระ นายจิราวฒัน์ พงษ์ปาระ
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
228/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
229/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

44 จ้างเหมาพนักงานจดมาตรวดัน้ า

10,500.00   10,500.00   เฉพาะเจาะจง นายณัฐวชัต์ อุ่นเรือนพิงค์ นายณัฐวชัต์ อุ่นเรือนพิงค์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
230/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
231/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

ณ วันที่ 4 มกรำคม 2564

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

46 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

3,612.00    3,612.00    เฉพาะเจาะจง นายอิทธชิัย ชัยมงคล นายอิทธชิัย ชัยมงคล
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
232/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 64

47 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ์ (ล าพูนนิวส์) 
ประจ าเดือน ม.ค.64

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
162/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 63

48 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ(์สปอร์ตนิวส์) 
ประจ าเดือน ม.ค.64

300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง สปอร์ตนิวส์ สปอร์ตนิวส์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
163/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 63

49 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ(์ล าพูนโมเดิร์น) 
ประจ าเดือน ม.ค.64

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
164/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 63

50 จัดซ้ือขีว้วั จ านวน 500 
กระสอบ(โครงการท าปุ๋ยอินทรีย์
จากขยะอินทรีย์และวสัดุเหลือ
ใช้ฯ)

12,500.00   12,500.00   เฉพาะเจาะจง
วา่ที่ ร.ต.หญิงสิริญา ยวง

นากี
วา่ที่ ร.ต.หญิงสิริญา ยวง

นากี

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
168/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 4 มกรำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

51 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) เดือน 
ม.ค. 2564 71,304.38   71,304.38   เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 
จ ากัด

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 
จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
169/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 63

52 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ (เลขครุภณัฑ์ 
416/56/029)

4,650.00    4,650.00    เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 

แอนด์ เซอร์วสิ
ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 

แอนด์ เซอร์วสิ

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
125/2564 ลงวนัที่    
  4 ม.ค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 4 มกรำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไม้ไผ่,ลวด
(โครงการประกอบสัมมาชีพใน
พื้นที่ ต.ต้นธง กิจกรรมก่อไม้ไผ่
จะถักสานงานเสวยีน)

17,250.00   17,250.00   เฉพาะเจาะจง นายธรีะศักด์ิ โพธิ นายธรีะศักด์ิ โพธิ
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
170/2564 ลงวนัที่    
  5 ม.ค. 64

2 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล(โครงการ
ประกอบสัมมาชีพในพื้นที่ ต.ต้น
ธง กิจกรรมก่อไม้ไผ่จะถักสาน
งานเสวยีน)

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสวรรค์ดีไซน์ ร้านสวรรค์ดีไซน์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
126/2564 ลงวนัที่    
  5 ม.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 5 มกรำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือตาข่ายพลาสติก 1 ม้วน
(โครงการท าปุ๋ยอินทรีย์จากขยะ
อินทรีย์และวสัดุเหลือใช้ฯ) 750.00       750.00       เฉพาะเจาะจง ร้านทับทิม ร้านทับทิม

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
172/2564 ลงวนัที่    
  6 ม.ค. 64

2 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์-จ านวน 
3 รายการ 1,200.00    1,200.00    เฉพาะเจาะจง

ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 
แอนด์ เซอร์วสิ

ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 
แอนด์ เซอร์วสิ

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
173/2564 ลงวนัที่    
  6 ม.ค. 64

3 จ้างเหมาท าอาหารกลางวนั,วา่ง
(โครงการประกอบสัมมาชีพใน
พื้นที่ ต.ต้นธง กิจกรรมก่อไม้ไผ่
จะถักสานงานเสวยีน)

4,500.00    4,500.00    เฉพาะเจาะจง นายวทิยา จันทิมา นายวทิยา จันทิมา
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
127/2564 ลงวนัที่    
  6 ม.ค. 64

4 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 
(โครงการท าปุ๋ยอินทรีย์จากขยะ
อินทรีย์และวสัดุเหลือใช้ฯ)

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสวรรค์ดีไซน์ ร้านสวรรค์ดีไซน์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
129/2564 ลงวนัที่    
  6 ม.ค. 64

ณ วันที่ 6 มกรำคม 2564

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

5 จ้างเหมาติดต้ังมุ้งลวด จ านวน 
10 ชุด ภายในอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทต.ต้นธง

4,000.00    4,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวรุิจน์ บุญมา นายวรุิจน์ บุญมา
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
130/2564 ลงวนัที่    
  6 ม.ค. 64

6 จ้างเหมาท าแผ่นป้ายอะคลิลิค 
ศพด.ภายในอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทต.ต้นธง

1,400.00    1,400.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสวรรค์ดีไซน์ ร้านสวรรค์ดีไซน์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
131/2564 ลงวนัที่    
  6 ม.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 6 มกรำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี งปม.2564
 พร้อมเข้าเล่ม

2,265.00    2,265.00    เฉพาะเจาะจง ร้านมายปร้ินซ์ เทรด้ิง ร้านมายปร้ินซ์ เทรด้ิง
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
133/2564 ลงวนัที่    
  7 ม.ค. 64

2 จ้างเหมาถ่ายเอกสารรายงาน
ติดตามและประเมินผลฯ(ไตร
มาสที่ 1-4) ประจ าปี งปม. 2563 2,475.00    2,475.00    เฉพาะเจาะจง ร้านมายปร้ินซ์ เทรด้ิง ร้านมายปร้ินซ์ เทรด้ิง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
134/2564 ลงวนัที่    
  7 ม.ค. 64

3 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 
(ทะเบียน กข 3627) 3,500.00    3,500.00    เฉพาะเจาะจง อู่ช่างกลบริการ อู่ช่างกลบริการ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
135/2564 ลงวนัที่    
  7 ม.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 7 มกรำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง-จ านวน 10 
รายการ 733.60       733.60       เฉพาะเจาะจง บ.จือฮะเซนเตอร์ จ ากัด บ.จือฮะเซนเตอร์ จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
174/2564 ลงวนัที่    
  8 ม.ค. 64

2 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์(โครงการ
ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่น) 1,800.00    1,800.00    เฉพาะเจาะจง ร้านศรีประเสริฐ ร้านศรีประเสริฐ

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
175/2564 ลงวนัที่    
  8 ม.ค. 64

3 จ้างเหมาจัดท ากระเป๋าผ้า 120 
ใบ(โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออกและโรคระบาด
อื่น)

4,200.00    4,200.00    เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐพันธพ์ร ร้านณัฐพันธพ์ร
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
136/2564 ลงวนัที่    
  8 ม.ค. 64

4 จ้างเหมาท าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม(โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรค
ระบาดอื่น)

6,000.00    6,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสังวรรณ์ ทาเจริญ นางสังวรรณ์ ทาเจริญ
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
137/2564 ลงวนัที่    
  8 ม.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 8 มกรำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

5 จ้างเหมาท าอาหารกลางวนั
(โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออกและโรคระบาด
อื่น)

6,000.00    6,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวรการ เกษมศิลป์ นายวรการ เกษมศิลป์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
138/2564 ลงวนัที่    
  8 ม.ค. 64

ณ วันที่ 8 มกรำคม 2564

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย-์เคร่ืองวดัอุณหภมูิ
อินฟราเรดแบบไม่สัมผัส 15 
เคร่ือง

42,000.00   42,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านตะวนั ร้านตะวนั
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
177/2564 ลงวนัที่    
  11 ม.ค. 64

2 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-จ านวน 31
 รายการ 19,705.00   19,705.00   เฉพาะเจาะจง

บ.ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี 
จ ากัด

บ.ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี 
จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
179/2564 ลงวนัที่    
  11 ม.ค. 64

3 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์-จ านวน 
6 รายการ 20,700.00   20,700.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พรพัธสิญา หจก.พรพัธสิญา

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
180/2564 ลงวนัที่    
  11 ม.ค. 64

4 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง-จ านวน 22 
รายการ 9,996.00    9,996.00    เฉพาะเจาะจง บ.จือฮะเซนเตอร์ จ ากัด บ.จือฮะเซนเตอร์ จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
181/2564 ลงวนัที่    
  11 ม.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 11 มกรำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

5 จัดซ้ือแอลกอฮอล์เจล 3 
แกลลอน เนื่องจากได้มีการ
ระบาดระลอกใหม่ของโรคไวรัส
โคโรนา ฯ

1,174.86    1,174.86    เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม องค์กรเภสัชกรรม
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
182/2564 ลงวนัที่    
  11 ม.ค. 64

2 จ้างเหมาซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ 
(420/62/008)

700.00       700.00       เฉพาะเจาะจง
ร้านมาดาม กรุ๊ป(ปิงปอง 

โฟกัส)
ร้านมาดาม กรุ๊ป(ปิงปอง 

โฟกัส)

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
143/2564 ลงวนัที่    
  11 ม.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 11 มกรำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล(โครงการ
สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้า)

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสวรรค์ดีไซน์ ร้านสวรรค์ดีไซน์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
144/2564 ลงวนัที่    
  12 ม.ค. 64

2 จ้างเหมาท าเอกสารคู่มือและ
แผ่นพับ(โครงการสัตวป์ลอดโรค
 คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า)

13,000.00   13,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้ แอนด์ รีพอร์ท ร้านก๊อปปี้ แอนด์ รีพอร์ท
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
145/2564 ลงวนัที่    
  12 ม.ค. 64

ณ วันที่ 12 มกรำคม 2564

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ 
(420/62/001)

700.00       700.00       เฉพาะเจาะจง
ร้านมาดาม กรุ๊ป (ปิงปอง

 โฟกัส)
ร้านมาดาม กรุ๊ป (ปิงปอง

 โฟกัส)

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
147/2564 ลงวนัที่    
  13 ม.ค. 64

2 จ้างเหมาซ่อมแซม
รถจักรยานยนต์ - ถ่าย
น้ ามันเคร่ือง (ทะเบียน 1กฌ 
4461)

121.97       121.97       เฉพาะเจาะจง
หจก.ฮอนด้าแสงชัย

พาณิชย์ล าพูน
หจก.ฮอนด้าแสงชัย

พาณิชย์ล าพูน

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
148/2564 ลงวนัที่    
  13 ม.ค. 64

ณ วันที่ 13 มกรำคม 2564

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ ์กิจกรรม 
เทศบาลฯ

90,000.00   90,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านสวรรค์ดีไซน์ ร้านสวรรค์ดีไซน์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
149/2564 ลงวนัที่    
  14 ม.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 14 มกรำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ - หมึก
เคร่ืองพิมพ์ จ านวน 5 กล่อง 7,900.00    7,900.00    เฉพาะเจาะจง

หจก.ณิชารีย์ คอนเน็คชั่น
 แอนด์ เซอร์วสิ

หจก.ณิชารีย์ คอนเน็คชั่น
 แอนด์ เซอร์วสิ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
189/2564 ลงวนัที่    
  15 ม.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 15 มกรำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง-ดินถมปรับ
พื้นที่สระน้ าปริมาณดินถม 
1,140 ลบ.ม.

119,500.00 119,500.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.เอส ดี ซี สมาร์ท

คอนกรีต
หจก.เอส ดี ซี สมาร์ท

คอนกรีต

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
193/2564 ลงวนัที่    
  18 ม.ค. 64

2 จัดซ้ืออุปกรณ์จัดท าแคร์เซท
(เพื่อป้องกันการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

5,600.00    5,600.00    เฉพาะเจาะจง ร้านโพธิท์องสะดวกซ้ือ ร้านโพธิท์องสะดวกซ้ือ

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
194/2564 ลงวนัที่    
  18 ม.ค. 64

3 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-จ านวน 4 
รายการ 855.00       855.00       เฉพาะเจาะจง

บ.ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี 
จ ากัด

บ.ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี 
จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
195/2564 ลงวนัที่    
  18 ม.ค. 64

4 จ้างเหมาแก้ไขปรับปรุงคล่ืน
ความถี(่เพื่อการเชื่อมโยง
ส าหรับการกระจายเสียงไร้สายฯ)

36,400.00   36,400.00   เฉพาะเจาะจง
บ.สตาร์อิเลคโทรนิค 
เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ 

จ ากัด

บ.สตาร์อิเลคโทรนิค 
เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ 

จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
153/2564 ลงวนัที่    
  18 ม.ค. 64

5 จ้างเหมาท าตรายาง-จ านวน 12
 รายการ 5,180.00    5,180.00    เฉพาะเจาะจง ร้านอาธญัธรุกิจ

บ.สตาร์อิเลคโทรนิค 
เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ 

จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
154/2564 ลงวนัที่    
  18 ม.ค. 64

ณ วันที่ 18 มกรำคม 2564

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์-เคร่ืองส ารองไฟฟ้า
 3 เคร่ือง,เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 
เคร่ือง

2,800.00    2,800.00    เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 

แอนด์ เซอร์วสิ
ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 

แอนด์ เซอร์วสิ

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
155/2564 ลงวนัที่    
  19 ม.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 19 มกรำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย-ุ
จ านวน 12 รายการ 35,502.60   35,502.60   เฉพาะเจาะจง

หจก.แสงทองอิเลคทริค 
แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง

หจก.แสงทองอิเลคทริค 
แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
199/2564 ลงวนัที่    
  21 ม.ค. 64

2 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์-หมึก 
จ านวน 10 รายการ 9,750.00    9,750.00    เฉพาะเจาะจง หจก.พรพัธสิญา หจก.พรพัธสิญา

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
200/2564 ลงวนัที่    
  21 ม.ค. 64

3 จ้างเหมาท าป้าย(โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควนั)

8,850.00    8,850.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสวรรค์ดีไซน์ ร้านสวรรค์ดีไซน์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่  
157/2564 ลงวนัที่    
  21 ม.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 21 มกรำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือแอลกอฮอล์เจล+
หน้ากากอนามัยฯ(โครงการ
รณรงค์ควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่น)

54,590.00   54,590.00   เฉพาะเจาะจง ร้านตะวนั ร้านตะวนั
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
201/2564 ลงวนัที่    
  22 ม.ค. 64

2 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว-
จ านวน 28 รายการ 10,670.00   10,670.00   เฉพาะเจาะจง

บ.ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี 
จ ากัด

บ.ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี 
จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
202/2564 ลงวนัที่    
  22 ม.ค. 64

3 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์สายดับเพลิง
(โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควนั)

11,100.00   11,100.00   เฉพาะเจาะจง ร้านกุณฑิราภณัฑ์ ร้านกุณฑิราภณัฑ์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
203/2564 ลงวนัที่    
  22 ม.ค. 64

4 จ้างเหมาท าอาหารกลางวนั
(โครงการสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า)

2,000.00    2,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวรการ เกษมศิลป์ นายวรการ เกษมศิลป์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่  
158/2564 ลงวนัที่    
  22 ม.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 22 มกรำคม 2564



5 จ้างเหมาท าอาหารวา่ง,เคร่ืองด่ืม
(โครงการสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า)

2,000.00    2,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสังวรรณ์ ทาเจริญ นางสังวรรณ์ ทาเจริญ
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่  
159/2564 ลงวนัที่    
  22 ม.ค. 64



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืน-จารบี 2 กก. 3,400.00    3,400.00    เฉพาะเจาะจง บ.จือฮะเซนเตอร์ จ ากัด บ.จือฮะเซนเตอร์ จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
206/2564 ลงวนัที่    
  25 ม.ค. 64

2 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง-จ านวน 11 
รายการ 7,498.50    7,498.50    เฉพาะเจาะจง บ.จือฮะเซนเตอร์ จ ากัด บ.จือฮะเซนเตอร์ จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
207/2564 ลงวนัที่    
  25 ม.ค. 64

3 จ้างเหมาป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ(์โครงการรณรงค์
ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
และโรคระบาดอื่น)

9,000.00    9,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไอ.ที.โกลโบล จ ากัด บ.ไอ.ที.โกลโบล จ ากัด
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่  
162/2564 ลงวนัที่    
  25 ม.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 25 มกรำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์-
คีย์บอร์ดจ านวน 1 รายการ 250.00       250.00       เฉพาะเจาะจง

ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 
แอนด์ เซอร์วสิ

ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 
แอนด์ เซอร์วสิ

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
209/2564 ลงวนัที่    
  27 ม.ค. 64

2 จ้างเหมาปรับปรุงเบไซต์ เพื่อ
การประชาสัมพันธข์้อมูล
ข่าวสาร ทต.ต้นธง

19,900.00   19,900.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไอ.ที.โกลโบล จ ากัด บ.ไอ.ที.โกลโบล จ ากัด
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่  
167/2564 ลงวนัที่    
  27 ม.ค. 64

ณ วันที่ 27 มกรำคม 2564

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) เดือน 
กุมภาพันธ ์2564 70,231.60   70,231.60   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
212/2564 ลงวนัที่  
29 ม.ค. 64

2 จัดซ้ือแบบพิมพ์เลือกต้ัง
(โครงการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรี ต.ต้นธง และ
สมาชิกสภาเทศบาล ต.ต้นธงฯ)

6,698.30    6,698.30    เฉพาะเจาะจง
โรงพิมพ์อาสารักษา

ดินแดน กรมการปกครอง
โรงพิมพ์อาสารักษา

ดินแดน กรมการปกครอง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
213/2564 ลงวนัที่  
29 ม.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 29 มกรำคม 2564


