
แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงานธรุการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
97/2565 ลงวนัที่     
 1 ธ.ค. 64

2 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 9,900.00    9,900.00    เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ ตาวงั นายอดิศักด์ิ ตาวงั

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
98/2565 ลงวนัที่     
 1 ธ.ค. 64

3 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 9,800.00    9,800.00    เฉพาะเจาะจง นายอมร เจริญสุข นายอมร เจริญสุข

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
99/2565 ลงวนัที่     
 1 ธ.ค. 64

4 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 9,000.00    9,000.00    เฉพาะเจาะจง นายณัชฑพล สายพันธุ์ นายณัชฑพล สายพันธุ์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
100/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

5 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวษิณุ ปัญโญ นายวษิณุ ปัญโญ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
101/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ธันวำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

6 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายพลทร เพ็งคล้าย นายพลทร เพ็งคล้าย

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
102/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

7 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสิทธรัิกษ์  ทองจินดา นายสิทธรัิกษ์  ทองจินดา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
103/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

8 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายอิทธชิัย ชัยมงคล นายอิทธชิัย ชัยมงคล

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
104/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

9 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสันสกฤต สิทธวิงั นายสันสกฤต สิทธวิงั

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
105/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

10 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุการ
9,100.00    9,100.00    เฉพาะเจาะจง นายกอบกูล ณ เชียงใหม่ นายกอบกูล ณ เชียงใหม่

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
106/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ธันวำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

11 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล 9,200.00    9,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นงเยาว ์ผะธง น.ส.นงเยาว ์ผะธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
107/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

12 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (แม่บ้าน)

9,200.00    9,200.00    เฉพาะเจาะจง นางจิราวรรณ มูลธง นางจิราวรรณ มูลธง
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
108/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
109/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

14 จ้างเหมาพนักงานขับรถ
8,900.00    8,900.00    เฉพาะเจาะจง นายอนุชา จันทร์เรือง นายอนุชา จันทร์เรือง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
110/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

15 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงานด้าน
การประชาสัมพันธ์ 8,900.00    8,900.00    เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย วชิา นายเอกชัย วชิา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
111/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ธันวำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

16 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานนิติการ
7,600.00    7,600.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นิรชา เมืองมา น.ส.นิรชา เมืองมา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
112/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

17 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
บุคลากรและงานวเิคราะห์
นโยบายและแผน

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
113/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.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 
114/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

19 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้านส ารวจ
8,200.00    8,200.00    เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรสวรรค์ แก้วมณี
แสง

น.ส.พรสวรรค์ แก้วมณี
แสง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
115/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

20 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้านซ่อม
บ ารุง 8,300.00    8,300.00    เฉพาะเจาะจง นายธนโชติ ยะเวยีง นายธนโชติ ยะเวยีง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
116/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ธันวำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

21 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้านไฟฟ้า
7,800.00    7,800.00    เฉพาะเจาะจง นายพิชยบุศย์ กันทะรัน นายพิชยบุศย์ กันทะรัน

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
117/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

22 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้านธรุการ

8,200.00    8,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ดลฤดี ภญิโญค า น.ส.ดลฤดี ภญิโญค า
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
118/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

23 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้านซ่อม
บ ารุง 8,300.00    8,300.00    เฉพาะเจาะจง นายชัชวาล พันธิเ์ดช นายชัชวาล พันธิเ์ดช

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
119/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

24 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้านไฟฟ้า
8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายคมสัน เขียวธง นายคมสัน เขียวธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
120/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

25 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้านงานกู้
ชีพฉุกเฉิน 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ เชื้อจันทรา นายอนันต์ เชื้อจันทรา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
121/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ธันวำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

26 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้านงานกู้
ชีพฉุกเฉิน 8,300.00    8,300.00    เฉพาะเจาะจง นายยุรนันท์ ชัยสุริยะ นายยุรนันท์ ชัยสุริยะ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
122/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

27 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้านงานกู้
ชีพฉุกเฉิน 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวรีวฒิุ บัวตูม นายวรีวฒิุ บัวตูม

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
123/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

28 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
สุขาภบิาลอนามัยส่ิงแวดล้อมและ
งานควบคุมโรค

8,700.00    8,700.00    เฉพาะเจาะจง นายทรงวฒิุ ฟองอินทร์ นายทรงวฒิุ ฟองอินทร์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
124/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

29 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
สุขาภบิาลอนามัยส่ิงแวดล้อมและ
งานควบคุมโรค

9,100.00    9,100.00    เฉพาะเจาะจง นายเกษม สุภานันท์ นายเกษม สุภานันท์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
125/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
126/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ธันวำคม 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 
127/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

32 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพงานควบคุมโรค
และงานสัตวแพทย์

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
128/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

33 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานส่งเสริม
สุขภาพ งานควบคุมโรคและงาน
สัตวแพทย์

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
129/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

34 จ้างเหมาแม่บ้าน (ศพด.)
8,900.00    8,900.00    เฉพาะเจาะจง นางดาวรรณ ยะแก้ว นางดาวรรณ ยะแก้ว

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
130/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

35 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุการ
(ศพด) 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นางพูนศรี ต๊ะแก้ว นางพูนศรี ต๊ะแก้ว

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
131/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

ณ วันที่ 1 ธันวำคม 2564

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง



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 
132/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

37 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานในงาน
ส่งเสริมประเพณีศิลปวฒันธรรม
และด้านการศาศนา

7,200.00    7,200.00    เฉพาะเจาะจง นายนัทธมน นันติ นายนัทธมน นันติ
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
133/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

38 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้านธรุการ
7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฏฐณิชา พรมยะดวง น.ส.ณัฏฐณิชา พรมยะดวง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
134/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

39 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คนสวน)
9,700.00    9,700.00    เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ แสงสวา่ง นายสุรศักด์ิ แสงสวา่ง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
135/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

40 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คนสวน)
9,600.00    9,600.00    เฉพาะเจาะจง นายธนสาร ใจสุภา นายธนสาร ใจสุภา

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
136/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
137/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

42 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คนสวน)

9,600.00    9,600.00    เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ พนาดร นายยงยุทธ พนาดร
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
138/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

43 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คนสวน)
7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง นายชาญรงค์ อุดก๋าธง นายชาญรงค์ อุดก๋าธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
139/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

44 จ้างเหมาพนักงานผลิตน้ าประปา

10,900.00   10,900.00   เฉพาะเจาะจง นายจิราวฒัน์ พงษ์ปาระ นายจิราวฒัน์ พงษ์ปาระ
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
140/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

45 จ้างเหมาพนักงานเก็บค่าน้ าประปา

11,100.00   11,100.00   เฉพาะเจาะจง นายวรีศักด์ิ เกษมศิลป์ นายวรีศักด์ิ เกษมศิลป์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
141/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

ณ วันที่ 1 ธันวำคม 2564

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 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 จ้างเหมาพนักงานจดมาตรวดัน้ า

10,900.00   10,900.00   เฉพาะเจาะจง นายณัฐวชัต์ อุ่นเรือนพิงค์ นายณัฐวชัต์ อุ่นเรือนพิงค์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
142/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
143/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

48 จ้างเหมาพนักงานบันทึกข้อมูล

7,200.00    7,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.วริิยา พรหมพิงค์ น.ส.วริิยา พรหมพิงค์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
144/2565 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 64

49 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์(โครงการจิต
อาสา) 5 ธ.ค. 64 8,672.00    8,672.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
85/2565 ลงวนัที่     
 1 ธ.ค. 64

50 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 
(โครงการจิตอาสา) 5 ธ.ค. 64 2,060.00    2,060.00    เฉพาะเจาะจง ร้านวทิยาดีไซน์ ร้านวทิยาดีไซน์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
74/2565 ลงวนัที่     
 1 ธ.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ธันวำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่
 2/64 เดือน ม.ค. 65 72,256.80   72,256.80   เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ 
จ ากัด

สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ 
จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
92/2565 ลงวนัที่     
 3 ธ.ค. 64

เทศบำลต ำบลตน้ธง
ณ วันที่ 3 ธันวำคม 2564

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ในห้องสรง
และเรือนประทับ(โครงการรับ
เสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
พัชรฯ)

7,406.00    7,406.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี

 จ ากัด
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี

 จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
100/2565 ลงวนัที่    
  7 ธ.ค. 64

2 จัดซ้ือเคร่ืองด่ืม ชา กาแฟ
(โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรฯ)

1,853.00    1,853.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี

 จ ากัด
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี

 จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
101/2565 ลงวนัที่    
  7 ธ.ค. 64

3 จัดซ้ือภาชนะสีทอง(พานและที่
รองพาน)(โครงการรับเสด็จ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรฯ)

2,740.00    2,740.00    เฉพาะเจาะจง
ร้านดอกไม้ฟลาวเ์วอร์

ดีไซน์
ร้านดอกไม้ฟลาวเ์วอร์

ดีไซน์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
102/2565 ลงวนัที่    
  7 ธ.ค. 64

4 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า(โครงการ
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าพัชรฯ)

12,358.50   12,358.50   เฉพาะเจาะจง
หจก.แสงทองอเลคทริค

แอนด์เอ็นจิเนียร่ิง
หจก.แสงทองอเลคทริค

แอนด์เอ็นจิเนียร่ิง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
103/2565 ลงวนัที่    
  7 ธ.ค. 64

5 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง(โครงการรับ
เสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
พัชรฯ)

9,830.00    9,830.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท จือฮะเซนเตอร์ 

จ ากัด
บริษัท จือฮะเซนเตอร์ 

จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
104/2565 ลงวนัที่    
  7 ธ.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 7 ธันวำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

6 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์(โครงการรับ
เสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
พัชรฯ)

52,449.00   52,449.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี

 จ ากัด
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี

 จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
105/2565 ลงวนัที่    
  7 ธ.ค. 64

7 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ใช้ท าความ
สะอาดฯ(โครงการรับเสด็จสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรฯ)

10,678.00   10,678.00   เฉพาะเจาะจง ร้านทับทิม ร้านทับทิม
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
106/2565 ลงวนัที่    
  7 ธ.ค. 64

8 จ้างเหมาจัดท าพานดอกไม้สด 
(โครงการจิตอาสา) 3,800.00    3,800.00    เฉพาะเจาะจง

ร้านดอกไม้ฟลาวเ์วอร์
ดีไซน์

ร้านดอกไม้ฟลาวเ์วอร์
ดีไซน์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
78/2565 ลงวนัที่     
 7 ธ.ค. 64

9 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล
(โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรฯ)

3,130.00    3,130.00    เฉพาะเจาะจง ร้านวทิยาดีไซน์ ร้านวทิยาดีไซน์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
84/2565 ลงวนัที่     
 7 ธ.ค. 64

10 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่
(โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรฯ)

11,400.00   11,400.00   เฉพาะเจาะจง
ร้านดอกไม้ฟลาวเ์วอร์

ดีไซน์
ร้านดอกไม้ฟลาวเ์วอร์

ดีไซน์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
85/2565 ลงวนัที่     
 7 ธ.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 7 ธันวำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

11 จ้างเหมาจัดท าดอกไม้โทนสีส้ม
(โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรฯ)

6,390.00    6,390.00    เฉพาะเจาะจง
บ.สหพานิช เชียงใหม่ 

จ ากัด
บ.สหพานิช เชียงใหม่ 

จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
86/2565 ลงวนัที่     
 7 ธ.ค. 64

12 จ้างเหมาจัดท าผ้าแพรคลุมป้าย
(โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรฯ)

8,500.00    8,500.00    เฉพาะเจาะจง นายมนตรี รอดรัศมี นายมนตรี รอดรัศมี
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
87/2565 ลงวนัที่     
 7 ธ.ค. 64

13 จ้างเหมาจัดท าสมอบก(โครงการ
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าพัชรฯ)

27,500.00   27,500.00   เฉพาะเจาะจง นายภควสั นันตา นายภควสั นันตา
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
89/2565 ลงวนัที่     
 7 ธ.ค. 64

ณ วันที่ 7 ธันวำคม 2564

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 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 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 
(ทะเบียน กค 431) 2,450.00    2,450.00    เฉพาะเจาะจง ร้านธนวฒัน์ยางยนต์ ร้านธนวฒัน์ยางยนต์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
80/2565 ลงวนัที่     
 8 ธ.ค. 64

2 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 
(ทะเบียน กข 3627) 2,450.00    2,450.00    เฉพาะเจาะจง ร้านธนวฒัน์ยางยนต์ ร้านธนวฒัน์ยางยนต์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
81/2565 ลงวนัที่     
 8 ธ.ค. 64

ณ วันที่ 8 ธันวำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์-เคร่ืองคอมพิวเตอร์
(เลขครุภณัฑ์ 416/48/011) 1 
เคร่ือง

1,650.00    1,650.00    เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 

แอนเซอร์วสิ
ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 

แอนเซอร์วสิ

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
82/2565 ลงวนัที่     
 9 ธ.ค. 64

22 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์-เคร่ืองสแกนเนอร์
(เลขครุภณัฑ์ 485/62/001) 1 
เคร่ือง

3,350.00    3,350.00    เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 

แอนเซอร์วสิ
ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 

แอนเซอร์วสิ

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
83/2565 ลงวนัที่     
 9 ธ.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 9 ธันวำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธก์ิจกรรม ทต.ต้นธง
 ประจ าปี 2564

75,000.00   75,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอยู แอทล าพูน ร้านเอยู แอทล าพูน
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
98/2565 ลงวนัที่     
 15 ธ.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 15 ธันวำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง
รถจักร์ยานยนต์ (ทะเบียน กษล 
299)

120.00       120.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนนท์มอเตอร์ล าพูน ร้านนนท์มอเตอร์ล าพูน
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
100/2565 ลงวนัที่    
  16 ธ.ค. 64

ณ วันที่ 16 ธันวำคม 2564

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 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 จ้างเหมาดูดส่ิงปฏกิูล (อาคาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวติฯ) 1,000.00    1,000.00    เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ์ ดวงดี นายประดิษฐ์ ดวงดี

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
108/2565 ลงวนัที่    
  23 ธ.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 23 ธันวำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย-์ชุดตรวจโควดิ-
19(ATK) 500 ชุด

47,500.00   47,500.00   เฉพาะเจาะจง ร้านตะวนั ร้านตะวนั
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
116/2565 ลงวนัที่    
  24 ธ.ค. 64

2 จ้างเหมาจัดท างานอาหารวา่ง
ส าหรับคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลพัฒนาท้องถิน่ฯ

375.00       375.00       เฉพาะเจาะจง
ร้านควนัเทียน โดย น.ส.
ปัญจภสัร์ จิระจันทรัศม์

ร้านควนัเทียน โดย น.ส.
ปัญจภสัร์ จิระจันทรัศม์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
110/2565 ลงวนัที่    
  24 ธ.ค. 64

3 จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างรายงาน
การติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาท้องถิน่ ปี งปม 2564

1,230.00    1,230.00    เฉพาะเจาะจง ร้านมายปร้ินซ์ เทรดด้ิง ร้านมายปร้ินซ์ เทรดด้ิง
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
111/2565 ลงวนัที่    
  24 ธ.ค. 64

เทศบำลต ำบลตน้ธง
ณ วันที่ 24 ธันวำคม 2564

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 
(ทะเบียน บน 2268 ล าพูน) 11,010.00   11,010.00   เฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็มเซอร์วสิ โดย 
นายสมชาย สิทธตัิน

ร้านเอ็มเซอร์วสิ โดย 
นายสมชาย สิทธตัิน

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
116/2565 ลงวนัที่    
  28 ธ.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือเคร่ืองด่ืม กาแฟ ชา 
(โครงการต้ังจุดบริการในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2565)

2,401.00    2,401.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี

 จ ากัด
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี

 จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
121/2565 ลงวนัที่    
  29 ธ.ค. 64

2 จัดซ้ือน้ าด่ืม (โครงการต้ังจุด
บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565) 2,000.00    2,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.พาณี กันทะกาศ น.ส.พาณี กันทะกาศ

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
122/2565 ลงวนัที่    
  29 ธ.ค. 64

3 จัดซ้ือน้ าแข็ง (โครงการต้ังจุด
บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565) 1,080.00    1,080.00    เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าอาคม โดย นาย
อาคม ณ ล าพูน

ร้านค้าอาคม โดย นาย
อาคม ณ ล าพูน

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
123/2565 ลงวนัที่    
  29 ธ.ค. 64

4 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 
(โครงการต้ังจุดบริการในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2565)

7,900.00    7,900.00    เฉพาะเจาะจง ร้านวทิยาดีไซน์ ร้านวทิยาดีไซน์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
117/2565 ลงวนัที่    
  29 ธ.ค. 64

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 29 ธันวำคม 2564


