
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

7,900.00    7,900.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวอภชิญา โปทาอิน นางสาวอภชิญา โปทาอิน
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
234/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

2 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

9,900.00    9,900.00    เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ ตาวงั นายอดิศักด์ิ ตาวงั
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
235/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

3 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

11,100.00   11,100.00   เฉพาะเจาะจง นายวษิณุ ริยาธง นายวษิณุ ริยาธง
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
236/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

4 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

9,800.00    9,800.00    เฉพาะเจาะจง นายอมร เจริญสุข นายอมร เจริญสุข
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
237/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

5 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

7,628.00    7,628.00    เฉพาะเจาะจง นายณัชฑพล สายพันธุ์ นายณัชฑพล สายพันธุ์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
238/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564



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

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
239/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

7 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
240/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

8 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
241/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

9 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายอิทธชิัย ชัยมงคล นายอิทธชิัย ชัยมงคล
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
242/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

10 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

7,714.00    7,714.00    เฉพาะเจาะจง นายสันสกฤต สิทธวิงั นายสันสกฤต สิทธวิงั
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
278/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ 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 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุ
การ 9,100.00    9,100.00    เฉพาะเจาะจง นายกอบกูล ณ เชียงใหม่ นายกอบกูล ณ เชียงใหม่

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
243/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

12 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล 9,200.00    9,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นงเยาว ์ผะธง น.ส.นงเยาว ์ผะธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
244/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

13 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 
(แม่บ้าน) 9,200.00    9,200.00    เฉพาะเจาะจง นางเบญจพร สุจินา นางเบญจพร สุจินา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
245/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
246/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

15 จ้างเหมาพนักงานขับรถ
8,900.00    8,900.00    เฉพาะเจาะจง นายอนุชา จันทร์เรือง นายอนุชา จันทร์เรือง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
247/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

16 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์ 8,900.00    8,900.00    เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย วชิา นายเอกชัย วชิา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
248/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

17 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านบุคลากรและงาน
วเิคราะห์นโยบายและแผน

7,328.00    7,328.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นิรชา เมืองมา น.ส.นิรชา เมืองมา
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
249/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

18 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์ 7,200.00    7,200.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกานต์ มาเดช นางสาวณัฐกานต์ มาเดช

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
250/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

19 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี 7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุทธภิา แสนต๊ิบค า น.ส.ศุทธภิา แสนต๊ิบค า

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
251/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

20 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านส ารวจ 8,200.00    8,200.00    เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรสวรรค์ แก้วมณี
แสง

น.ส.พรสวรรค์ แก้วมณี
แสง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
252/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

21 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านซ่อมบ ารุง 8,300.00    8,300.00    เฉพาะเจาะจง นายธนโชติ ยะเวยีง นายธนโชติ ยะเวยีง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
253/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

22 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านไฟฟ้า 7,800.00    7,800.00    เฉพาะเจาะจง นายพิชยบุศย์ กันทะรัน นายพิชยบุศย์ กันทะรัน

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
254/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

23 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านธรุการ 8,200.00    8,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ดลฤดี ภญิโญค า น.ส.ดลฤดี ภญิโญค า

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
255/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

24 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านซ่อมบ ารุง 8,300.00    8,300.00    เฉพาะเจาะจง นายชัชวาล พันธิเ์ดช นายชัชวาล พันธิเ์ดช

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
256/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

25 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านงานกูช้ีพฉุกเฉิน 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ เชื้อจันทรา นายอนันต์ เชื้อจันทรา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
257/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

แบบ สขร.1

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564



ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

26 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านงานกูช้ีพฉุกเฉิน 8,300.00    8,300.00    เฉพาะเจาะจง นายภทัรพิทักษ์ ต๊ะแก้ว นายภทัรพิทักษ์ ต๊ะแก้ว

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
258/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

27 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านงานกูช้ีพฉุกเฉิน 8,300.00    8,300.00    เฉพาะเจาะจง นายยุรนันท์ ชัยสุริยะ นายยุรนันท์ ชัยสุริยะ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
259/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

28 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านงานกูช้ีพฉุกเฉิน 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวรีวฒิุ บัวตูม นายวรีวฒิุ บัวตูม

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
260/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

29 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านสุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและงานควบคุม
โรค

8,700.00    8,700.00    เฉพาะเจาะจง นายทรงวฒิุ ฟองอินทร์ นายทรงวฒิุ ฟองอินทร์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
261/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

30 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านสุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและงานควบคุม
โรค

9,100.00    9,100.00    เฉพาะเจาะจง นายเกษม สุภานันท์ นายเกษม สุภานันท์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
262/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

31 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านสุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

8,900.00    8,900.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.อารียา ใจชม น.ส.อารียา ใจชม
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
263/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

32 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านบริการ 8,900.00    8,900.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.วสุมดี ไชยาพันธุ์ น.ส.วสุมดี ไชยาพันธุ์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
264/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

33 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านส่งเสริมสุขภาพงาน
ควบคุมโรคและงานสัตว
แพทย์

8,400.00    8,400.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.สุปราณี มณีวฒิุ น.ส.สุปราณี มณีวฒิุ
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
265/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

34 จ้างเหมาแม่บ้าน (ศพด.)

8,900.00    8,900.00    เฉพาะเจาะจง นางดาวรรณ ยะแก้ว นางดาวรรณ ยะแก้ว
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
266/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

35 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธรุการ(ศพด) 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นางพูนศรี ต๊ะแก้ว นางพูนศรี ต๊ะแก้ว

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
267/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

36 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
เงินและบัญชี 8,400.00    8,400.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวยศยา ปัญญาปิง นางสาวยศยา ปัญญาปิง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
268/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

37 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านธรุการ 7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฏฐณิชา พรมยะดวง น.ส.ณัฏฐณิชา พรมยะดวง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
269/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

38 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 8,660.00    8,660.00    เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ แสงสวา่ง นายสุรศักด์ิ แสงสวา่ง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
270/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

39 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 9,600.00    9,600.00    เฉพาะเจาะจง นายธนสาร ใจสุภา นายธนสาร ใจสุภา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
271/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

40 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 9,300.00    9,300.00    เฉพาะเจาะจง นายทัศน์ สีค ามา นายทัศน์ สีค ามา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
272/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

41 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 9,600.00    9,600.00    เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ พนาดร นายยงยุทธ พนาดร

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
273/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

42 จ้างเหมาพนักงานผลิต
น้ าประปา 10,900.00   10,900.00   เฉพาะเจาะจง นายจิราวฒัน์ พงษ์ปาระ นายจิราวฒัน์ พงษ์ปาระ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
274/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

43 จ้างเหมาพนักงานเก็บค่า
น้ าประปา 11,100.00   11,100.00   เฉพาะเจาะจง นายวรีศักด์ิ เกษมศิลป์ นายวรีศักด์ิ เกษมศิลป์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
275/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

44 จ้างเหมาพนักงานจดมาตร
วดัน้ า 10,900.00   10,900.00   เฉพาะเจาะจง นายณัฐวชัต์ อุ่นเรือนพิงค์ นายณัฐวชัต์ อุ่นเรือนพิงค์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
276/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

45 จ้างเหมาพนักงานซ่อมบ ารุง
ระบบประปา 8,900.00    8,900.00    เฉพาะเจาะจง นายววิติั ดวงแก้ว นายววิติั ดวงแก้ว

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
277/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

46 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ์ (ล าพูนนิวส์) 
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
215/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

47 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ(์สปอร์ตนิวส์) 
ประจ าเดือน ก.พ.64

300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง สปอร์ตนิวส์ สปอร์ตนิวส์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
216/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

48 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ(์ล าพูนโมเดิร์น)
 ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
217/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

49 จัดซ้ืออาหารวา่ง จ านวน 
10 ชุด(เล้ียงรับรอง
คณะกรรมการเลือกต้ังฯ 1 
กพ. 64)

250.00       250.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแดงเบเกอร์ร่ี ร้านแดงเบเกอร์ร่ี

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
218/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

50 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน
 21 รายการ 13,229.00   13,229.00   เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
219/2564 ลงวนัที่   
1 ก.พ. 64

ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ 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 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ - 
จ านวน 2 รายการ 4,066.00    4,066.00    เฉพาะเจาะจง

หจก.แสงทองอิเลคทริค
แอนด์เอ็นจิเนียร่ิง

หจก.แสงทองอิเลคทริค
แอนด์เอ็นจิเนียร่ิง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
221/2564 ลงวนัที่   
2 ก.พ. 64

2 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์
การเกษตร-ซับเมิส(เลข
ครุภณัฑ์ 634/60/001)

1,300.00    1,300.00    เฉพาะเจาะจง บ.จือฮะเซนเตอร์ บ.จือฮะเซนเตอร์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
172/2564 ลงวนัที่   
2 ก.พ. 64

3 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์
รถจักรยานยนต์(ทะเบียน 1
 กช 1954)

270.00       270.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนันท์มอเตอร์ล าพูน ร้านนันท์มอเตอร์ล าพูน
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
173/2564 ลงวนัที่   
2 ก.พ. 64

4 จ้างเหมาร้ือถอนย้ายเสา
คอนกรีต จุดติดต้ังระบบ
เคร่ืองรับกระจายเสียงแบบ
ไร้สายฯ

15,000.00   15,000.00   เฉพาะเจาะจง
บ.สตาร์อีเลคโทรนิค 
เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ 

จ ากัด

บ.สตาร์อีเลคโทรนิค 
เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ 

จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
174/2564 ลงวนัที่   
2 ก.พ. 64

5 จ้างเหมาซ่อมแซมรถแบคโฮ
 (ทะเบียน ตค 535) 34,476.50   34,476.50   เฉพาะเจาะจง

หจก.อนันตภณัฑ์แทรค
เตอร์ 2548

หจก.อนันตภณัฑ์แทรค
เตอร์ 2548

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
175/2564 ลงวนัที่   
2 ก.พ. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาซ่อมแซม
รถบรรทุกน้ าดับเพลิง 3000
 ลิตร (ทะเบียน บพ 5300)

5,360.00    5,360.00    เฉพาะเจาะจง ร้านรุตต์ิการช่าง ร้านรุตต์ิการช่าง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
177/2564 ลงวนัที่   
3 ก.พ. 64

2 ค่าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ E-Book 
พร้อมดูแลระบบตลอดปี 
(ต่อเนื่องปี 2564)

2,000.00    2,000.00    เฉพาะเจาะจง ริมไทร คอมพิวเตอร์ ริมไทร คอมพิวเตอร์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
178/2564 ลงวนัที่   
3 ก.พ. 64

3 จ้างเหมาซ่อมแซม
รถจักรยานยนต์ (ทะเบียน 
กษล 299) 1,030.00    1,030.00    เฉพาะเจาะจง ร้านนันท์ มอเตอร์ล าพูน ร้านนันท์ มอเตอร์ล าพูน

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
179/2564 ลงวนัที่   
3 ก.พ. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ืออาหารวา่ง จ านวน 
10 ชุด (เพื่อใช้รับรอง
คณะกรรมการเลือกต้ังฯ ใน
วนัที่ 4 กพ.64)

250.00       250.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแดงเบเกอร์ร่ี ร้านแดงเบเกอร์ร่ี

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
226/2564 ลงวนัที่   
4 ก.พ. 64

2 จัดซ้ือวคัซีนและอุปกรณ์
ป้องกัน(โครงการสัตวป์ลอด
โรค คนปลอดภยัจากโรค
พิษสุนัขบ้า)

61,860.00   61,860.00   เฉพาะเจาะจง ร้านตะวนั ร้านตะวนั

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
227/2564 ลงวนัที่   
4 ก.พ. 64

3 จัดซ้ือทรายเคลือบสารเคมี
และสารก าจัดลูกน้ า
(โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกและ
โรคระบาดอื่น)

89,950.00   89,950.00   เฉพาะเจาะจง ร้านตะวนั ร้านตะวนั

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
228/2564 ลงวนัที่   
4 ก.พ. 64

4 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง-จ านวน 
5 รายการ 1,989.66    1,989.66    เฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร์ 999 หจก.วอีาร์ 999

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
229/2564 ลงวนัที่   
4 ก.พ. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2564



5 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง-จ านวน 
3 รายการ 1,600.00    1,600.00    เฉพาะเจาะจง ร้านศรียนต์ป่าซาง ร้านศรียนต์ป่าซาง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
230/2564 ลงวนัที่   
4 ก.พ. 64



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์-
หมึกเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 4 
รายการ

1,600.00    1,600.00    เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 

แอนด์ เซอร์วสิ
ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 

แอนด์ เซอร์วสิ

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
231/2564 ลงวนัที่   
5 ก.พ. 64

2 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง-แบตเตอร่ีรถยนต์ รถ
กูช้ีพฉุกเฉิน (EMS)

3,400.00    3,400.00    เฉพาะเจาะจง ร้านธนวฒัน์ ยางยนต์ ร้านธนวฒัน์ ยางยนต์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
232/2564 ลงวนัที่   
5 ก.พ. 64

3 จัดซ้ือน้ าด่ืม ส าหรับใช้ใน
วนัสมัครการเลือกต้ังนายก
ฯและสมาชิกสภา

532.00       532.00       เฉพาะเจาะจง
บ.นีโอเบเกอร่ีแอนด์
แพคเกจจิง้ จ ากัด

บ.นีโอเบเกอร่ีแอนด์
แพคเกจจิง้ จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
233/2564 ลงวนัที่   
5 ก.พ. 64

4 จัดซ้ือถุงซิป ส าหรับใช้ใน
วนัสมัครการเลือกต้ังนายก
ฯและสมาชิกสภา

105.00       105.00       เฉพาะเจาะจง
บ.นีโอเบเกอร่ีแอนด์
แพคเกจจิง้ จ ากัด

บ.นีโอเบเกอร่ีแอนด์
แพคเกจจิง้ จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
234/2564 ลงวนัที่   
5 ก.พ. 64

5 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์-
หมึก จ านวน 10 รายการ 54,470.00   54,470.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พรพัธสิญา หจก.พรพัธสิญา

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
235/2564 ลงวนัที่   
5 ก.พ. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2564



6 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 12 
รายการ (ใช้ในวนัสมัครการ
เลือกต้ังนายกฯและสมาชิก
สภา ฯ)

2,718.00    2,718.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสวรรค์ดีไซน์ ร้านสวรรค์ดีไซน์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
183/2564 ลงวนัที่   
5 ก.พ. 64



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ(ศพด)
จ านวน 2 เคร่ือง(เลข
ครุภณัฑ์ 
420/62/009,420/62/001)

1,400.00    1,400.00    เฉพาะเจาะจง ร้านมาดามกรุ๊ป ร้านมาดามกรุ๊ป

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
190/2564 ลงวนัที่   
8 ก.พ. 64

2 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 5,625.00    5,625.00    เฉพาะเจาะจง นายศุภชาติ ใจสุภา นายศุภชาติ ใจสุภา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
280/2564 ลงวนัที่   
8 ก.พ. 64

ณ วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2564

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ 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 จัดซ้ือแบบพิมพ์เลือกต้ัง 
(โครงการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรี ต.ต้นธง
และสมาชิกสภาเทศบาล ต.
ต้นธง)

7,045.30    7,045.30    เฉพาะเจาะจง
โรงพิมพ์อาสารักษา

ดินแดน กรมการปกครอง
โรงพิมพ์อาสารักษา

ดินแดน กรมการปกครอง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
239/2564 ลงวนัที่   
9 ก.พ. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-จ านวน
 14 รายการ 5,931.00    5,931.00    เฉพาะเจาะจง

บ.ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี 
จ ากัด

บ.ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี 
จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
244/2564 ลงวนัที่   
11 ก.พ. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตวฯ์(โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้า)

6,180.00    6,180.00    เฉพาะเจาะจง นางศรีจันทร์ กัญญาธง นางศรีจันทร์ กัญญาธง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
200/2564 ลงวนัที่   
17 ก.พ. 64

2 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ(์โครงการ
เลือกต้ังนายกเทศมนตรี ต.
ต้นธงและสมาชิกสภา
เทศบาล ต.ต้นธง)

12,027.00   12,027.00   เฉพาะเจาะจง ร้านสวรรค์ดีไซน์ ร้านสวรรค์ดีไซน์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
201/2564 ลงวนัที่   
17 ก.พ. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง-แบตเตอร่ี จ านวน 2 
ลูก (ทะเบียน 80-7260)

6,000.00    6,000.00    เฉพาะเจาะจง เอกพลแบตเตอร่ี เอกพลแบตเตอร่ี
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
252/2564 ลงวนัที่   
18 ก.พ. 64

2 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
เคร่ือง

3,540.00    3,540.00    เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 

แอนด์ เซอร์วสิ
ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 

แอนด์ เซอร์วสิ

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
203/2564 ลงวนัที่   
18 ก.พ. 64

เทศบำลต ำบลตน้ธง
ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ -
หมึกเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 6 
รายการ

7,300.00    7,300.00    เฉพาะเจาะจง หจก.พรพัธสิญา หจก.พรพัธสิญา

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
255/2564 ลงวนัที่   
19 ก.พ. 64

2 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์-
ซ่อมครัทซ์ รถกูช้ีพฉุกเฉิน 
(EMS) (ทะเบียน กจ 6234)

13,991.32   13,991.32   เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า ล้านนา จ ากัด บ.โตโยต้า ล้านนา จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
206/2564 ลงวนัที่   
19 ก.พ. 64

3 จ้างเหมาซ่อมแซม
แผ่นกระดาษ (โครงการ
เลือกต้ังนายกเทศมนตรี ต.
ต้นธงและสมาชิกสภา
เทศบาล ต.ต้นธง)

9,600.00    9,600.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสวรรค์ดีไซน์ ร้านสวรรค์ดีไซน์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
207/2564 ลงวนัที่   
19 ก.พ. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564



4 จ้างเหมาท าแผ่นกระดาน 
(โครงการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรี ต.ต้นธง
และสมาชิกสภาเทศบาล ต.
ต้นธง)

27,500.00   27,500.00   เฉพาะเจาะจง ร้านสวรรค์ดีไซน์ ร้านสวรรค์ดีไซน์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
208/2564 ลงวนัที่   
19 ก.พ. 64



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการ
อบรม(โครงการพัฒนาส่ือ
การเรียนการสอน ประจ าปี
 2564)

880.00       880.00       เฉพาะเจาะจง
บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น

มออล์ จ ากัด
บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น

มออล์ จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
264/2564 ลงวนัที่   
22 ก.พ. 64

2 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 
(โครงการพัฒนาส่ือการ
เรียนการสอน ประจ าปี 
2564)

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสวรรค์ดีไซน์ ร้านสวรรค์ดีไซน์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
215/2564 ลงวนัที่   
22 ก.พ. 64

3 จ้างเหมาท าอาหารกลางวนั
และอาหารวา่ง (โครงการ
พัฒนาส่ือการเรียนการสอน
 ประจ าปี 2564)

1,000.00    1,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณี ใจธง นางสาวเสาวณี ใจธง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
216/2564 ลงวนัที่   
22 ก.พ. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ืออาหารวา่งพร้อม
เคร่ืองด่ืม(เพื่อใช้เล้ียง
รับรองคณะกรรมการและ
ผู้เกีย่วข้องฯในการเลือกต้ังฯ)

250.00       250.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแดงเบเกอร์ร่ี ร้านแดงเบเกอร์ร่ี

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
265/2564 ลงวนัที่   
24 ก.พ. 64

2 จัดซ้ือแบบพิมพ์เลือกต้ัง 
(โครงการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรี ต.ต้นธง
และสมาชิกสภาเทศบาล ต.
ต้นธง)

334.20       334.20       เฉพาะเจาะจง
โรงพิมพ์อาสารักษา

ดินแดน กรมการปกครอง
โรงพิมพ์อาสารักษา

ดินแดน กรมการปกครอง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
266/2564 ลงวนัที่   
24 ก.พ. 64

3 จัดซ้ือบัตรทาบผู้พิการทาง
สายตา (โครงการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรี ต.ต้นธง
และสมาชิกสภาเทศบาล ต.
ต้นธง)

414.00       414.00       เฉพาะเจาะจง
โรงพิมพ์อาสารักษา

ดินแดน กรมการปกครอง
โรงพิมพ์อาสารักษา

ดินแดน กรมการปกครอง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
268/2564 ลงวนัที่   
24 ก.พ. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร-
จ านวน 2 รายการ 8,900.00    8,900.00    เฉพาะเจาะจง นายศักรินทร์ จีธ้รรม นายศักรินทร์ จีธ้รรม

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
267/2564 ลงวนัที่   
24 ก.พ. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564


