
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 
1/2565 ลงวนัที่      
 1 ต.ค. 64

2 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
2/2565 ลงวนัที่      
 1 ต.ค. 64

3 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
3/2565 ลงวนัที่      
 1 ต.ค. 64

4 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

9,000.00    9,000.00    เฉพาะเจาะจง นายณัชฑพล สายพันธุ์ นายณัชฑพล สายพันธุ์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
4/2565 ลงวนัที่      
 1 ต.ค. 64

5 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
5/2565 ลงวนัที่      
 1 ต.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ตลุำคม 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 นายพลทร เพ็งคล้าย นายพลทร เพ็งคล้าย
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
6/2565 ลงวนัที่      
 1 ต.ค. 64

7 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
7/2565 ลงวนัที่      
 1 ต.ค. 64

8 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
8/2565 ลงวนัที่      
 1 ต.ค. 64

9 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
9/2565 ลงวนัที่      
 1 ต.ค. 64

10 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุ
การ 9,100.00    9,100.00    เฉพาะเจาะจง นายกอบกูล ณ เชียงใหม่ นายกอบกูล ณ เชียงใหม่

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
10/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

เทศบำลต ำบลตน้ธง
ณ วันที่ 1 ตลุำคม 2564

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
11/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

12 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 
(แม่บ้าน) 9,200.00    9,200.00    เฉพาะเจาะจง นางจิราวรรณ มูลธง นางจิราวรรณ มูลธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
12/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
13/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

14 จ้างเหมาพนักงานขับรถ

8,900.00    8,900.00    เฉพาะเจาะจง นายอนุชา จันทร์เรือง นายอนุชา จันทร์เรือง
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
14/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
15/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ตลุำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

16 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานนิติ
การ 7,600.00    7,600.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นิรชา เมืองมา น.ส.นิรชา เมืองมา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
16/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

17 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
บุคลากรและงานวเิคราะห์
นโยบายและแผน

7,200.00    7,200.00    เฉพาะเจาะจง นางสุภหทัย ใจหาญ นางสุภหทัย ใจหาญ
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
17/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

18 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
การเงินและบัญชี 7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุทธภิา แสนต๊ิบค า น.ส.ศุทธภิา แสนต๊ิบค า

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
18/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

19 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ส ารวจ 8,200.00    8,200.00    เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรสวรรค์ แก้วมณี
แสง

น.ส.พรสวรรค์ แก้วมณี
แสง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
19/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

20 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ซ่อมบ ารุง 8,300.00    8,300.00    เฉพาะเจาะจง นายธนโชติ ยะเวยีง นายธนโชติ ยะเวยีง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
20/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ตลุำคม 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 7,800.00    7,800.00    เฉพาะเจาะจง นายพิชยบุศย์ กันทะรัน นายพิชยบุศย์ กันทะรัน

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
21/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

22 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ธรุการ 8,200.00    8,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ดลฤดี ภญิโญค า น.ส.ดลฤดี ภญิโญค า

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
22/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

23 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ไฟฟ้า 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายคมสัน เขียวธง นายคมสัน เขียวธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
23/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

24 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ซ่อมบ ารุง 8,300.00    8,300.00    เฉพาะเจาะจง นายชัชวาล พันธิเ์ดช นายชัชวาล พันธิเ์ดช

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
24/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
25/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ตลุำคม 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 8,300.00    8,300.00    เฉพาะเจาะจง นายยุรนันท์ ชัยสุริยะ นายยุรนันท์ ชัยสุริยะ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
26/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
27/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

28 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
สุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและงานควบคุม
โรค

8,700.00    8,700.00    เฉพาะเจาะจง นายทรงวฒิุ ฟองอินทร์ นายทรงวฒิุ ฟองอินทร์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
28/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

29 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
สุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและงานควบคุม
โรค

9,100.00    9,100.00    เฉพาะเจาะจง นายเกษม สุภานันท์ นายเกษม สุภานันท์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
29/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

30 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
สุขาภบิาลอนามัยส่ิงแวดล้อม 8,900.00    8,900.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.อารียา ใจชม น.ส.อารียา ใจชม

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
30/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

เทศบำลต ำบลตน้ธง
ณ วันที่ 1 ตลุำคม 2564

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

31 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
บริการสาธารสุข 8,900.00    8,900.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.วสุมดี ไชยาพันธุ์ น.ส.วสุมดี ไชยาพันธุ์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
31/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

32 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพงานควบคุม
โรคและงานสัตวแพทย์

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
32/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

33 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุม
โรคและงานสัตวแพทย์

7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.เอื้อมพร มะโนเพ็ญ น.ส.เอื้อมพร มะโนเพ็ญ
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
33/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

34 จ้างเหมาแม่บ้าน (ศพด.)

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
34/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
35/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ตลุำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
36/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

37 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานใน
งานส่งเสริมประเพณี
ศิลปวฒันธรรมและด้าน
การศาศนา

7,200.00    7,200.00    เฉพาะเจาะจง นายนัทธมน นันติ นายนัทธมน นันติ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
37/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

38 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ธรุการ 7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฏฐณิชา พรมยะดวง น.ส.ณัฏฐณิชา พรมยะดวง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
38/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

39 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 9,700.00    9,700.00    เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ แสงสวา่ง นายสุรศักด์ิ แสงสวา่ง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
39/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
40/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ตลุำคม 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) 9,300.00    9,300.00    เฉพาะเจาะจง นายทัศน์ สีค ามา นายทัศน์ สีค ามา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
41/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
42/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

43 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง นายชาญรงค์ อุดก๋าธง นายชาญรงค์ อุดก๋าธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
43/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
44/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
45/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ตลุำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
46/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
47/2565 ลงวนัที่     
  1 ต.ค. 64

48 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ(์ล าพูนนิวส์) 
เดือน ต.ค 64

190.00       190.00       เฉพาะเจาะจง
ร้านล าพูนโมเดิร์น โดย 

น.ส.ปราณี นวชัย
ร้านล าพูนโมเดิร์น โดย 

น.ส.ปราณี นวชัย

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
10/2565 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 64

49 จ้างเหมาบริการเคร่ืองถ่าย
เอกสาร จ านวน 2 เคร่ือง 
(เดือนละ 9,000 บาท)

108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.

มาร์เก็ตต้ิง
หจก.นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.

มาร์เก็ตต้ิง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
1/2565 ลงวนัที่      
1 ต.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ตลุำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาท าป้ายชื่ออะคริลิก

3,610.00    3,610.00    เฉพาะเจาะจง
ร้านวทิยาดีไซน์ โดย นาย

วทิยา ใจจิตต์
ร้านวทิยาดีไซน์ โดย นาย

วทิยา ใจจิตต์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
14/2565 ลงวนัที่     
 14 ต.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 14 ตลุำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือครุภณัฑ์ก่อสร้าง-สวา่น
ไร้สาย จ านวน 1 เคร่ือง 2,800.00    2,800.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ 
จ ากัด

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ 
จ ากัด

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
19/2565 ลงวนัที่     
 18 ต.ค. 64

2 จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบ้านงาน
ครัว-เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง จ านวน 1 เคร่ือง

8,950.00    8,950.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท จือฮะเซนเตอร์ 

จ ากัด
บริษัท จือฮะเซนเตอร์ 

จ ากัด

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
20/2565 ลงวนัที่     
 18 ต.ค. 64

3 จัดซ้ือครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์
หรือการแพทย-์เตียงกูช้ีพ
ฉุกเฉินพร้อมฐานรองเตียง 
จ านวน 1 ชุด

50,000.00   50,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นทีเอ็น พรีซิชั่น หจก.เอ็นทีเอ็น พรีซิชั่น
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
21/2565 ลงวนัที่     
 18 ต.ค. 64

ณ วันที่ 18 ตลุำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน-พัด
ลมปรับระดับ 18 นิ้ว จ านวน
 3 ตัว (เงินรางวลั)

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
22/2565 ลงวนัที่     
 19 ต.ค. 64

2 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์-
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตแบบที่
1 จ านวน 1 เคร่ือง(เงิน
รางวลั)

10,900.00   10,900.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พอช.คอม หจก.พอช.คอม
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
23/2565 ลงวนัที่     
 19 ต.ค. 64

3 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน-
เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 7 ตัว 17,500.00   17,500.00   เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
24/2565 ลงวนัที่     
 19 ต.ค. 64

4 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์-
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีกหมึก A3 
จ านวน 1 เคร่ือง

6,290.00    6,290.00    เฉพาะเจาะจง หจก.พอช.คอม หจก.พอช.คอม
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
25/2565 ลงวนัที่     
 19 ต.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2564

ณ วันที่ 19 ตลุำคม 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 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์-
 จ านวน 2 รายการ 29,400.00   29,400.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พอช.คอม หจก.พอช.คอม

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
26/2565 ลงวนัที่     
 20 ต.ค. 64

2 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์-
 จ านวน 2 รายการ 40,400.00   40,400.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พอช.คอม หจก.พอช.คอม

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
27/2565 ลงวนัที่     
 20 ต.ค. 64

3 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน- 
จ านวน 4 รายการ 11,453.06   11,453.06   เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
28/2565 ลงวนัที่     
 20 ต.ค. 64

4 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์-
 จ านวน 3 รายการ 54,400.00   54,400.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พอช.คอม หจก.พอช.คอม

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
29/2565 ลงวนัที่     
 20 ต.ค. 64

5 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน-
เคร่ืองปรับอากาศ 30000 
บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง

94,000.00   94,000.00   เฉพาะเจาะจง
หจก.ซี.ซี อิเลคทริค 
แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง

หจก.ซี.ซี อิเลคทริค 
แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
30/2565 ลงวนัที่     
 20 ต.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 20 ตลุำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

6 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์-
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตแบบที่
1 จ านวน 1 เคร่ือง(เงิน
รางวลั)

10,900.00   10,900.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พอช.คอม หจก.พอช.คอม

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
31/2565 ลงวนัที่     
 20 ต.ค. 64

7 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน-
เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 4 ตัว 10,000.00   10,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
32/2565 ลงวนัที่     
 20 ต.ค. 64

8 จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่-เคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 1 เคร่ือง

19,500.00   19,500.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พอช.คอม หจก.พอช.คอม

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
33/2565 ลงวนัที่     
 20 ต.ค. 64

9 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน-
โต๊ะพับเอนกประสงค์ 
จ านวน 10 ตัว

16,000.00   16,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
34/2565 ลงวนัที่     
 20 ต.ค. 64

10 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์-
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ขาวด า 
จ านวน 2 เคร่ือง

5,200.00    5,200.00    เฉพาะเจาะจง หจก.พอช.คอม หจก.พอช.คอม

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
35/2565 ลงวนัที่     
 20 ต.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 20 ตลุำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

11 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน-
เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 
30000 บีทียู จ านวน 1 
เคร่ือง

39,500.00   39,500.00   เฉพาะเจาะจง
หจก.ซี.ซี อิเลคทริค 
แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง

หจก.ซี.ซี อิเลคทริค 
แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
36/2565 ลงวนัที่     
 20 ต.ค. 64

12 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์-
จ านวน 2 เคร่ือง 24,400.00   24,400.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พอช.คอม หจก.พอช.คอม

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
37/2565 ลงวนัที่     
 20 ต.ค. 64

13 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน-
จ านวน 2 รายการ 10,300.00   10,300.00   เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
38/2565 ลงวนัที่     
 20 ต.ค. 64

14 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์-
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตแบบที่
1 จ านวน 1 เคร่ือง(เงิน
รางวลั)

10,900.00   10,900.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พอช.คอม หจก.พอช.คอม

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
39/2565 ลงวนัที่     
 20 ต.ค. 64

15 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน-
เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 4 ตัว 10,000.00   10,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
40/2565 ลงวนัที่     
 20 ต.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 20 ตลุำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

16 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน-
จ านวน 2 รายการ 8,200.00    8,200.00    เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
41/2565 ลงวนัที่     
 20 ต.ค. 64

17 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์-
จ านวน 2 รายการ 40,400.00   40,400.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พอช.คอม หจก.พอช.คอม

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
42/2565 ลงวนัที่     
 20 ต.ค. 64

18 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์-
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 
1 เคร่ือง

16,900.00   16,900.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พอช.คอม หจก.พอช.คอม

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
43/2565 ลงวนัที่     
 20 ต.ค. 64

19 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์-
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
จ านวน 1 เคร่ือง

7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง หจก.พอช.คอม หจก.พอช.คอม

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
44/2565 ลงวนัที่     
 20 ต.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 20 ตลุำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

20 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน-พัด
ลมไอเย็นแบบเคล่ือนที่ 1 
เคร่ือง

17,900.00   17,900.00   เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
45/2565 ลงวนัที่     
 20 ต.ค. 64

21 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน-
จ านวน 4 รายการ 82,200.00   82,200.00   เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
46/2565 ลงวนัที่     
 20 ต.ค. 64

22 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน-
เคร่ืองดูดฝุ่นขนาด 15 ลิตร 
1 เคร่ือง

10,900.00   10,900.00   เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
49/2565 ลงวนัที่     
 20 ต.ค. 64

23 จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบ้านงาน
ครัว-เคร่ืองซักผ้า ขนาด
ความจุ 15 กก. จ านวน 1 
เคร่ือง

16,900.00   16,900.00   เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
50/2565 ลงวนัที่     
 20 ต.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 20 ตลุำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร-
เล่ือยยนต์ จ านวน 1 เคร่ือง 7,000.00    7,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เกษตรยนต์(2530) หจก.เกษตรยนต์(2530)

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
51/2565 ลงวนัที่     
 21 ต.ค. 64

2 จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบ้านงาน
ครัว-เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง 1 เคร่ือง

9,500.00    9,500.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เกษตรยนต์(2530) หจก.เกษตรยนต์(2530)
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
52/2565 ลงวนัที่     
 21 ต.ค. 64

3 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์-
คอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 
จ านวน 3 เคร่ือง

88,500.00   88,500.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัท กูด้สปีด 

คอมพิวเตอร์ จ ากัด
บริษัท กูด้สปีด 

คอมพิวเตอร์ จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
53/2565 ลงวนัที่     
 21 ต.ค. 64

4 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์-
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังหมึกพิมพ์ 2 
เคร่ือง

14,800.00   14,800.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัท กูด้สปีด 

คอมพิวเตอร์ จ ากัด
บริษัท กูด้สปีด 

คอมพิวเตอร์ จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
54/2565 ลงวนัที่     
 21 ต.ค. 64

5 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์-
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 1 kva 
จ านวน 3 เคร่ือง

16,560.00   16,560.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัท กูด้สปีด 

คอมพิวเตอร์ จ ากัด
บริษัท กูด้สปีด 

คอมพิวเตอร์ จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
55/2565 ลงวนัที่     
 21 ต.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 21 ตลุำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

6 จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.
2566-2570)

4,847.50    4,847.50    เฉพาะเจาะจง ร้านมายปร้ินซ์ เทรดด้ิง ร้านมายปร้ินซ์ เทรดด้ิง
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
20/2565 ลงวนัที่     
 21 ต.ค. 64

7 จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่าง
แผนด าเนินงาน ปี งปม.2565 2,362.50    2,362.50    เฉพาะเจาะจง ร้านมายปร้ินซ์ เทรดด้ิง ร้านมายปร้ินซ์ เทรดด้ิง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
21/2565 ลงวนัที่     
 21 ต.ค. 64

8 จ้างเหมาจัดทอาหารวา่ง 
ส าหรับคณะกรรมการ
สนับสนุนจัดแผนพัฒนา
ท้องถิน่ฯ

975.00       975.00       เฉพาะเจาะจง
ควนัเทียน โดย น.ส.ปัญจ

ภสัร์ จิระจันทรัศม์
ควนัเทียน โดย น.ส.ปัญจ

ภสัร์ จิระจันทรัศม์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
22/2565 ลงวนัที่     
 21 ต.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 21 ตลุำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาจัดท าพุ่มดอกไม้สด 
(วนัปิยมหาราช 23 ต.ค. 64) 3,600.00    3,600.00    เฉพาะเจาะจง

ร้านดอกไม้ฟลาวเ์วอร์
ดีไซน์

ร้านดอกไม้ฟลาวเ์วอร์
ดีไซน์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
23/2565 ลงวนัที่     
 25 ต.ค. 64

2 จ้างเหมาศึกษาวจิัย เร่ือง
ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการ ของ
เทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอ
เมือง จังหวดัล าพูน

26,000.00   26,000.00   เฉพาะเจาะจง
มหาวทิยาลัยนอร์ท-

เชียงใหม่
มหาวทิยาลัยนอร์ท-

เชียงใหม่

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
24/2565 ลงวนัที่     
 25 ต.ค. 64

2 จัดซ้ือวสัดุอื่น - ผ้าจีบ (วนั
ปิยมหาราช 23 ต.ค. 64) 3,780.00    3,780.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
57/2565 ลงวนัที่     
 25 ต.ค. 64

3 จัดซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วทิย-ุล าโพงเคล่ือนทีทพร้อม
ไมโครโฟน 1 ชุด

5,500.00    5,500.00    เฉพาะเจาะจง
ร้านจตุจักร

อิเลฃ็กทรอนิกส์ โดย 
นายวรัิตน์ สินจ้าง

ร้านจตุจักร
อิเลฃ็กทรอนิกส์ โดย 

นายวรัิตน์ สินจ้าง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
58/2565 ลงวนัที่     
 25 ต.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 25 ตลุำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

4 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด 
(วนัปิยมหาราช 23 ต.ค. 64) 3,000.00    3,000.00    เฉพาะเจาะจง

ร้านดอกไม้ฟลาวเ์วอร์
ดีไซน์ โดย น.ส.วชัรีวรรณ

 แนค า

ร้านดอกไม้ฟลาวเ์วอร์
ดีไซน์ โดย น.ส.วชัรีวรรณ

 แนค า

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
59/2565 ลงวนัที่     
 25 ต.ค. 64

5 จัดซ้ือน้ าด่ืม(วนัปิยมหาราช 
23 ต.ค. 64) 291.00       291.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
60/2565 ลงวนัที่     
 25 ต.ค. 64

ณ วันที่ 25 ตลุำคม 2564

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง



















 


