
แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานธุรการ
งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

7,900.00     7,900.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา โปทาอิน นางสาวอภิชญา โปทาอิน
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
146/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

2 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

9,900.00     9,900.00     เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ ตาวัง นายอดิศักด์ิ ตาวัง
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
147/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

3 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
148/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

4 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
149/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

5 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวิษณุ ปัญโญ นายวิษณุ ปัญโญ
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
150/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่4 มกรำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

6 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
151/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

7 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสิทธิรักษ์  ทองจินดา นายสิทธิรักษ์  ทองจินดา
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
152/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

8 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอิทธิชัย ชัยมงคล นายอิทธิชัย ชัยมงคล
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
153/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

9 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสันสกฤต สิทธิวัง นายสันสกฤต สิทธิวัง
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
154/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

10 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธ่รุการ

9,100.00     9,100.00     เฉพาะเจาะจง นายกอบกูล ณ เชียงใหม่ นายกอบกูล ณ เชียงใหม่
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
155/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่4 มกรำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

11 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่ันทึก
ข้อมูล 9,200.00     9,200.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.นงเยาว์ ผะธง น.ส.นงเยาว์ ผะธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
156/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

12 จ้างเหมาคนงานทัว่ไป (แม่บ้าน)

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
157/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

13 จ้างเหมาคนงานทัว่ไป (แม่บ้าน)

8,200.00     8,200.00     เฉพาะเจาะจง นางบุษบา ซองดี นางบุษบา ซองดี
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
158/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

14 จ้างเหมาพนักงานขับรถ

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
159/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

15 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้าน
การประชาสัมพันธ์ 8,900.00     8,900.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย วิชา นายเอกชัย วิชา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
160/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2564
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่4 มกรำคม 2564



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

16 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานนิติการ

7,600.00     7,600.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.นิรชา เมืองมา น.ส.นิรชา เมืองมา
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
161/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

17 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
บุคลากรและงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
162/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

18 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชี 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุทธิภา แสนต๊ิบค า น.ส.ศุทธิภา แสนต๊ิบค า

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
163/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

19 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
ส ารวจ 8,200.00     8,200.00     เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรสวรรค์ แก้วมณี
แสง

น.ส.พรสวรรค์ แก้วมณี
แสง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
164/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

20 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
ซ่อมบ ารุง 8,300.00     8,300.00     เฉพาะเจาะจง นายธนโชติ ยะเวียง นายธนโชติ ยะเวียง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
165/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่4 มกรำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

21 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
ไฟฟ้า 7,800.00     7,800.00     เฉพาะเจาะจง นายพิชยบุศย์ กันทะรัน นายพิชยบุศย์ กันทะรัน

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
166/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

22 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ 8,200.00     8,200.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ดลฤดี ภิญโญค า น.ส.ดลฤดี ภิญโญค า

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
167/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

23 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
ซ่อมบ ารุง 8,300.00     8,300.00     เฉพาะเจาะจง นายชัชวาล พันธิเ์ดช นายชัชวาล พันธิเ์ดช

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
168/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

24 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
ไฟฟ้า 8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง นายคมสัน เขียวธง นายคมสัน เขียวธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
169/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

25 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
งานกู้ชีพฉุกเฉิน 8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ เชื้อจันทรา นายอนันต์ เชื้อจันทรา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
170/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่4 มกรำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

26 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
งานกู้ชีพฉุกเฉิน 8,300.00     8,300.00     เฉพาะเจาะจง นายยุรนันท์ ชัยสุริยะ นายยุรนันท์ ชัยสุริยะ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
171/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

27 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
งานกู้ชีพฉุกเฉิน 8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวีรวุฒิ บัวตูม นายวีรวุฒิ บัวตูม

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
172/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

28 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
สุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดล้อม
และงานควบคุมโรค

8,700.00     8,700.00     เฉพาะเจาะจง นายทรงวุฒิ ฟองอินทร์ นายทรงวุฒิ ฟองอินทร์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
173/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

29 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
สุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดล้อม
และงานควบคุมโรค

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
174/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

30 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
สุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดล้อม 8,900.00     8,900.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.อารียา ใจชม น.ส.อารียา ใจชม

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
175/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่4 มกรำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
176/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

32 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพงานควบคุมโรค
และงานสัตวแพทย์

8,400.00     8,400.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.สุปราณี มณีวุฒิ น.ส.สุปราณี มณีวุฒิ
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
177/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

33 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม
สุขภาพ งานควบคุมโรคและงาน
สัตวแพทย์

7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสุพินิจ คุณาวงค์ นายสุพินิจ คุณาวงค์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
178/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

34 จ้างเหมาแม่บ้าน (ศพด.)

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
179/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
180/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่4 มกรำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
181/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

37 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานในงาน
ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
และด้านการศาศนา

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
182/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

38 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฏฐณิชา พรมยะดวง น.ส.ณัฏฐณิชา พรมยะดวง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
183/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

39 จ้างเหมาคนงานทัว่ไป (คนสวน)

9,700.00     9,700.00     เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ แสงสว่าง นายสุรศักด์ิ แสงสว่าง
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
184/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

40 จ้างเหมาคนงานทัว่ไป (คนสวน)

9,600.00     9,600.00     เฉพาะเจาะจง นายธนสาร ใจสุภา นายธนสาร ใจสุภา
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
185/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่4 มกรำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

41 จ้างเหมาคนงานทัว่ไป (คนสวน)

9,300.00     9,300.00     เฉพาะเจาะจง นายทัศน์ สีค ามา นายทัศน์ สีค ามา
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
186/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

42 จ้างเหมาคนงานทัว่ไป (คนสวน)

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
187/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

43 จ้างเหมาคนงานทัว่ไป (คนสวน)

7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นายชาญรงค์ อุดก๋าธง นายชาญรงค์ อุดก๋าธง
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
188/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

44 จ้างเหมาพนักงานผลิตน้ าประปา

10,900.00   10,900.00   เฉพาะเจาะจง นายจิราวัฒน์ พงษ์ปาระ นายจิราวัฒน์ พงษ์ปาระ
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
189/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
190/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

ณ วันที ่4 มกรำคม 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

46 จ้างเหมาพนักงานจดมาตรวัดน้ า

10,900.00   10,900.00   เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัชต์ อุ่นเรือนพิงค์ นายณัฐวัชต์ อุ่นเรือนพิงค์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
191/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
192/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

48 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
บันทึกข้อมูล 7,200.00     7,200.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.วิริยา พรหมพิงค์ น.ส.วิริยา พรหมพิงค์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
193/2565 ลงวันที ่   
  4 ม.ค. 65

ณ วันที ่4 มกรำคม 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน
 ธ.ค. 2564 (สปอร์ตนิวส์) 300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐนันท์ กองศรี น.ส.ณัฐนันท์ กองศรี

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
128/2565 ลงวันที ่   
  6 ม.ค. 65

2 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน
 ธ.ค. 2564 (ล าพูนนิวส์) 300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐนันท์ กองศรี น.ส.ณัฐนันท์ กองศรี

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
129/2565 ลงวันที ่   
  6 ม.ค. 65

3 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน
 ธ.ค. 2564 (ล าพูนโมเดิร์น) 200.00       200.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ปราณี นวชัย น.ส.ปราณี นวชัย

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
130/2565 ลงวันที ่   
  6 ม.ค. 65

4 จัดซ้ือวัสดุอื่นๆ - มาตรวัดน้ า 
จ านวน 30 ตัว 450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ 
จ ากัด

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ 
จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
131/2565 ลงวันที ่   
  6 ม.ค. 65

5 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง - จ านวน 9 
รายการ 16,153.00   16,153.00   เฉพาะเจาะจง

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ 
จ ากัด

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ 
จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
132/2565 ลงวันที ่   
  6 ม.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่6 มกรำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร-ไม้กวาด
ทางมะพร้าว จ านวน 12 ด้าม 840.00       840.00       เฉพาะเจาะจง นางลาวัลย์ ใจสุภา นางลาวัลย์ ใจสุภา

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
135/2565 ลงวันที ่   
  7 ม.ค. 65

2 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 
(หมายเลขครุภัณฑ์ 
416/61/0010) จ านวน 1 เคร่ือง

400.00       400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.พอช.คอม หจก.พอช.คอม
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
124/2565 ลงวันที ่   
  7 ม.ค. 65

เทศบำลต ำบลตน้ธง
ณ วันที ่7 มกรำคม 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
 - ยางนอก,ยางใน,ยางรอง 
จ านวน 3 รายการ

29,100.00   29,100.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัท สหสายเหนือหล่อ

ยาง จ ากัด
บริษัท สหสายเหนือหล่อ

ยาง จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
140/2565 ลงวันที ่   
  11 ม.ค. 65

2 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้า
เล่มรายงานติดตามผลและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ

3,045.00     3,045.00     เฉพาะเจาะจง มายปร้ินซ์ เทรดด้ิง มายปร้ินซ์ เทรดด้ิง
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
130/2565 ลงวันที ่   
  11 ม.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่11 มกรำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือมูลวัว (โครงการท าปุย๋
อินทรีย์จากขยะอินทรีย์และวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร ปี 2565)

15,000.00   15,000.00   เฉพาะเจาะจง
ว่าที ่ร.ต.หญิงสิริญา ยวง

นาที
ว่าที ่ร.ต.หญิงสิริญา ยวง

นาที

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
142/2565 ลงวันที ่   
  12 ม.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่12 มกรำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือไม้ไผ่และลวดดึง(โครงการ
ให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ปชช.ต.ต้นธง กิจกรรมอบรมไม้
ไผ่ถักสานงานเสวียน)

13,500.00   13,500.00   เฉพาะเจาะจง นายธีระศักด์ิ โพธิ นายธีระศักด์ิ โพธิ
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
145/2565 ลงวันที ่   
  14 ม.ค. 65

2 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง-จ านวน 2 
รายการ 2,290.00     2,290.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ 
จ ากัด

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ 
จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
146/2565 ลงวันที ่   
  14 ม.ค. 65

3 จ้างเหมาเปล่ียนแบตเตอร่ี 1 ลูก 
(ทะเบียน กค 431) 2,850.00     2,850.00     เฉพาะเจาะจง ร้านธนวัฒน์ ยางยนต์ ร้านธนวัฒน์ ยางยนต์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
134/2565 ลงวันที ่   
  14 ม.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่14 มกรำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาซ่อมแซมรถแบคโฮ 
(ทะเบียน ตค 535) 13,650.00   13,650.00   เฉพาะเจาะจง ส.ทรัพย์ทวีการช่าง ส.ทรัพย์ทวีการช่าง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
139/2565 ลงวันที ่   
  17 ม.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่17 มกรำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน - จ านวน 
17 รายการ 24,062.00   24,062.00   เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
149/2565 ลงวันที ่   
  18 ม.ค. 65

ณ วันที ่18 มกรำคม 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล(โครงการ
ท าปุย๋อินทรีย์จากขยะอินทรีย์
และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
 ปี 2565)

300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง วิทยาดีไซน์ วิทยาดีไซน์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
142/2565 ลงวันที ่   
  20 ม.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่20 มกรำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ - จ านวน
 8 รายการ 38,720.00   38,720.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พรพัธสิญา หจก.พรพัธสิญา

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
154/2564 ลงวันที ่   
  21 ม.ค. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่21 มกรำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง-ยางแอสฟัลท์
 CMS 2h จ านวน 7 ถัง,ยาง
แอสฟัลท์ CSS-1 จ านวน 3 ถัง

69,850.00   69,850.00   เฉพาะเจาะจง หจก.กิตตะวันซัพพลาย หจก.กิตตะวันซัพพลาย
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
158/2565 ลงวันที ่   
  25 ม.ค. 65

2 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-จ านวน 
6 รายการ 8,630.00     8,630.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พรพัธสิญา หจก.พรพัธสิญา

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
159/2565 ลงวันที ่   
  25 ม.ค. 65

ณ วันที ่25 มกรำคม 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืน-น้ ามันเคร่ือง 4T จ านวน 10
 กระปุก

1,500.00     1,500.00     เฉพาะเจาะจง
น.ส.ปิตินันท์ วีระวัฒนะ 

เพือ่การเกษตรยนต์อะไหล์
น.ส.ปิตินันท์ วีระวัฒนะ 

เพือ่การเกษตรยนต์อะไหล์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
160/2565 ลงวันที ่   
  26 ม.ค. 65

2 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์(เลขครุภัณฑ์ 
416/59/0001,416/64/0013)

800.00       800.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เอ็น.โฟน ไอที ร้าน เอ็น.เอ็น.โฟน ไอที
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
146/2565 ลงวันที ่   
  26 ม.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่26 มกรำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน-จ านวน 17
 รายการ 5,880.00     5,880.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
164/2565 ลงวันที ่   
  28 ม.ค. 65

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร-เคร่ือง
สูบน้ าแบบซัพเมิส3แรงม้า
,เคร่ืองสูบน้ าแบบเคร่ืองยนต์
เบนซินฯ

43,520.00   43,520.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัท จือฮะเซนเตอร์ 

จ ากัด
บริษัท จือฮะเซนเตอร์ 

จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
165/2565 ลงวันที ่   
  28 ม.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่28 มกรำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน-
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมฯ 
จ านวน 500 เล่ม

12,500.00   12,500.00   เฉพาะเจาะจง
หจก.ณัฐพลการพิมพ์ 

2015
หจก.ณัฐพลการพิมพ์ 

2015

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
167/2565 ลงวันที ่   
  31 ม.ค. 65

2 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์(เลขครุภัณฑ์ 
416/50/020)

3,450.00     3,450.00     เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมพิวเตอร์เฮาส์

แอนด์เซอร์วิส
ร้านคอมพิวเตอร์เฮาส์

แอนด์เซอร์วิส

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
150/2565 ลงวันที ่   
  31 ม.ค. 65

3 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล(โครงการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษ)ี

22,062.00   22,062.00   เฉพาะเจาะจง วิทยาดีไซน์ วิทยาดีไซน์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
151/2565 ลงวันที ่   
  31 ม.ค. 65

4 จ้างเหมาซ่อมแซม
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 22,844.50   22,844.50   เฉพาะเจาะจง หจก.ชลวิทย์อิเล็กทรอนิกส์ หจก.ชลวิทย์อิเล็กทรอนิกส์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
152/2565 ลงวันที ่   
  31 ม.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่31 มกรำคม 2565


