
แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงาน
ธุรการงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
243/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

2 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
244/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

3 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
245/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

4 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
246/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

5 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
247/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 มนีำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

6 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
248/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

7 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
249/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

8 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
250/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

9 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธ่รุ
การ 9,100.00     9,100.00     เฉพาะเจาะจง นายกอบกูล ณ เชียงใหม่ นายกอบกูล ณ เชียงใหม่

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
251/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

10 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล 9,200.00     9,200.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.นงเยาว์ ผะธง น.ส.นงเยาว์ ผะธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
252/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 มนีำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

11 จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 
(แม่บ้าน) 9,200.00     9,200.00     เฉพาะเจาะจง นางจิราวรรณ มูลธง นางจิราวรรณ มูลธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
253/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

12 จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 
(แม่บ้าน) 8,200.00     8,200.00     เฉพาะเจาะจง นางบุษบา ซองดี นางบุษบา ซองดี

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
254/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

13 จ้างเหมาพนักงานขับรถ

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
255/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

14 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์ 8,900.00     8,900.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย วิชา นายเอกชัย วิชา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
256/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

15 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานนิติ
การ

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
257/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 มนีำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

16 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
บุคลากรและงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
258/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
259/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

18 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
ส ารวจ 8,200.00     8,200.00     เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรสวรรค์ แก้วมณี
แสง

น.ส.พรสวรรค์ แก้วมณี
แสง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
260/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
261/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
262/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 มนีำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
263/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
264/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
265/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
266/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
267/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 มนีำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

26 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
สุขาภิบาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและงานควบคุม
โรค

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
268/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

27 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
สุขาภิบาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและงานควบคุม
โรค

9,100.00     9,100.00     เฉพาะเจาะจง นายเกษม สุภานันท์ นายเกษม สุภานันท์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
269/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
270/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

29 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพงานควบคุม
โรคและงานสัตวแพทย์

8,400.00     8,400.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.สุปราณี มณีวุฒิ น.ส.สุปราณี มณีวุฒิ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
271/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

30 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน
ส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุม
โรคและงานสัตวแพทย์

7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสุพินิจ คุณาวงค์ นายสุพินิจ คุณาวงค์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
272/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 มนีำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

31 จ้างเหมาแม่บ้าน (ศพด.)

8,900.00     8,900.00     เฉพาะเจาะจง นางดาวรรณ ยะแก้ว นางดาวรรณ ยะแก้ว

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
273/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

32 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ(ศพด) 8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง นางพูนศรี ต๊ะแก้ว นางพูนศรี ต๊ะแก้ว

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
274/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
275/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

34 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานใน
งานส่งเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและด้าน
การศาศนา

7,200.00     7,200.00     เฉพาะเจาะจง นายนัทธมน นันติ นายนัทธมน นันติ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
276/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
277/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 มนีำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

36 จ้างเหมาคนงานทัว่ไป (คน
สวน) 9,700.00     9,700.00     เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ แสงสว่าง นายสุรศักด์ิ แสงสว่าง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
278/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

37 จ้างเหมาคนงานทัว่ไป (คน
สวน) 9,600.00     9,600.00     เฉพาะเจาะจง นายธนสาร ใจสุภา นายธนสาร ใจสุภา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
279/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

38 จ้างเหมาคนงานทัว่ไป (คน
สวน) 9,300.00     9,300.00     เฉพาะเจาะจง นายทัศน์ สีค ามา นายทัศน์ สีค ามา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
280/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

39 จ้างเหมาคนงานทัว่ไป (คน
สวน) 9,600.00     9,600.00     เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ พนาดร นายยงยุทธ พนาดร

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
281/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

40 จ้างเหมาคนงานทัว่ไป (คน
สวน) 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นายชาญรงค์ อุดก๋าธง นายชาญรงค์ อุดก๋าธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
282/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 มนีำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

41 จ้างเหมาพนักงานผลิต
น้ าประปา 10,900.00   10,900.00   เฉพาะเจาะจง นายจิราวัฒน์ พงษ์ปาระ นายจิราวัฒน์ พงษ์ปาระ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
283/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
284/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

43 จ้างเหมาพนักงานจดมาตร
วัดน้ า 10,900.00   10,900.00   เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัชต์ อุ่นเรือนพิงค์ นายณัฐวัชต์ อุ่นเรือนพิงค์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
285/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
286/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
287/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

ณ วันที ่1 มนีำคม 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 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 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ 7,200.00     7,200.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.รุจิรดา อริยา น.ส.รุจิรดา อริยา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
288/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

47 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 
ประจ าเดือน ก.พ. 2565 
(ล าพูนโมเดิร์น)

190.00       190.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ปราณี นวชัย น.ส.ปราณี นวชัย

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
212/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

48 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 
ประจ าเดือน ก.พ. 2565 
(สปอร์ตนิวส์)

300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐนันท์ กองศรี น.ส.ณัฐนันท์ กองศรี

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
213/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

49 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 
ประจ าเดือน ก.พ. 2565 
(ล าพูนนิวส์)

300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐนันท์ กองศรี น.ส.ณัฐนันท์ กองศรี

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
214/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

50 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ภาค
เรียนที ่2/2565 เดือน 
มีนาคม 2565

86,035.64   86,035.64   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
215/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 มนีำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

51 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล
(โครงการรับเสด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณารีฯ)

1,450.00     1,450.00     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอยู แอทล าพูน โดย

นายชาตรี ภูเวียง
ร้านเอยู แอทล าพูน โดย

นายชาตรี ภูเวียง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
182/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

52 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล
โครงการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ทต.ต้นธง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2566-2570)

10,450.00   10,450.00   เฉพาะเจาะจง
ร้านเอยู แอทล าพูน โดย

นายชาตรี ภูเวียง
ร้านเอยู แอทล าพูน โดย

นายชาตรี ภูเวียง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
183/2565 ลงวันที ่  
1 ม.ีค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 มนีำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว-
จ านวน 7 รายการ 13,536.00   13,536.00   เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
219/2565 ลงวันที ่  
2 ม.ีค. 65

2 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน-จ านวน
 9 รายการ 16,255.00   16,255.00   เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
220/2565 ลงวันที ่  
2 ม.ีค. 65

3 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน
(โครงการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องวถิ่น ทต.ต้นธง
(แผนพัฒนา 2566-2570)
แก้ไข เพิม่เติมฯ

1,390.00     1,390.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี

 จ ากัด
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี

 จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
221/2565 ลงวันที ่  
2 ม.ีค. 65

4 จ้างเหมาจัดท าอาหารว่าง
(โครงการรับเสด็จพเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิวัณณวรีฯ)

3,750.00     3,750.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.วัชรัวรรณ แสนค า น.ส.วัชรัวรรณ แสนค า

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
184/2565 ลงวันที ่  
2 ม.ีค. 65

เทศบำลต ำบลตน้ธง
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2565

ณ วันที ่2 มนีำคม 2565



5 จ้างเหมาจัดท าอาหารเช้า 
กลางวัน เย็น(โครงการรับ
เสด็จพเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิ
วัณณวรีฯ)

11,200.00   11,200.00   เฉพาะเจาะจง นายวิทยา จันทิมา นายวิทยา จันทิมา

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
186/2565 ลงวันที ่  
2 ม.ีค. 65

6 จ้างเหมาจัดท าอาหารเช้า 
กลางวัน เย็น(โครงการรับ
เสด็จพเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิ
วัณณวรีฯ)

4,800.00     4,800.00     เฉพาะเจาะจง นายวิทยา จันทิมา นายวิทยา จันทิมา

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
187/2565 ลงวันที ่  
2 ม.ีค. 65



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาท าพวงมาลัยฯ
(โครงการรับเสด็จพเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิวัณณวรีฯ)

3,000.00     3,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.วัชรัวรรณ แสนค า น.ส.วัชรัวรรณ แสนค า

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
185/2565 ลงวันที ่  
3 ม.ีค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่3 มนีำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว
(โครงการศูนย์พักคอยและ
แยกกักตัวรักษาโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019) ศูนยC์I

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีประเสริฐ ร้านศรีประเสริฐ

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
224/2565 ลงวันที ่  
4 ม.ีค. 65

2 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง(โครงการ
ศูนย์พักคอยและแยกกักตัว
รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 2019) ศูนยC์I

2,233.00     2,233.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ดวงสุนทรศิลาทราย หจก.ดวงสุนทรศิลาทราย
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
225/2565 ลงวันที ่  
4 ม.ีค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่4 มนีำคม 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 35 รายการ 14,965.00   14,965.00   เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
231/2565 ลงวันที ่  
7 ม.ีค. 65

2 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ - 
จ านวน 5 รายการ 4,350.00     4,350.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พรพัธสิญา หจก.พรพัธสิญา

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
232/2565 ลงวันที ่  
7 ม.ีค. 65

3 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ - 
จ านวน 3 รายการ 1,490.00     1,490.00     เฉพาะเจาะจง

ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส 
แอนด์ เซอร์วิส

ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส 
แอนด์ เซอร์วิส

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
233/2565 ลงวันที ่  
7 ม.ีค. 65

4 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล
(โครงการส่งเสริมล าไย
คุณภาพ ประจ าปี 2565)

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยาดีไซน์ ร้านวิทยาดีไซน์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
234/2565 ลงวันที ่  
7 ม.ีค. 65

5 จ้างเหมาอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม(โครงการส่งเสริม
ล าไยคุณภาพ ประจ าปี 2565)

3,000.00     3,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวิทยา จันทิมา นายวิทยา จันทิมา

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
235/2565 ลงวันที ่  
7 ม.ีค. 65

เทศบำลต ำบลตน้ธง
ณ วันที ่7 มนีำคม 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2565



7 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 
(ทะเบียน กฉ-8797) 4,800.00     4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านธนวัฒน์ ยางยนต์ ร้านธนวัฒน์ ยางยนต์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
192/2565 ลงวันที ่  
7 ม.ีค. 65



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือถ้วยรางวัล(โครงการ
กีฬาเยาวชนและประชาชน
ต าบลต้นธงต้านภัยยาเสพ
ติด"ต้นธงเกมส์"คร้ังที ่11)

4,500.00     4,500.00     เฉพาะเจาะจง มหาวันถ้วยรางวัล มหาวันถ้วยรางวัล

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
238/2565 ลงวันที ่  
8 ม.ีค. 65

2 จัดซ้ือน้ าแข็ง น้ าด่ืม
(โครงการกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต าบลต้นธงต้าน
ภัยยาเสพติด"ต้นธงเกมส์"
คร้ังที ่11)

2,622.00     2,622.00     เฉพาะเจาะจง ร้านค้า อาคม ร้านค้า อาคม
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
239/2565 ลงวันที ่  
8 ม.ีค. 65

3 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา(โครงการ
กีฬาเยาวชนและประชาชน
ต าบลต้นธงต้านภัยยาเสพ
ติด"ต้นธงเกมส์"คร้ังที ่11)

18,000.00   18,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านโกร์ว-อั๊พ สปอร์ต ร้านโกร์ว-อั๊พ สปอร์ต
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
240/2565 ลงวันที ่  
8 ม.ีค. 65

เทศบำลต ำบลตน้ธง
ณ วันที ่8 มนีำคม 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2565



4 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล
(โครงการกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต าบลต้นธงต้าน
ภัยยาเสพติด"ต้นธงเกมส์"
คร้ังที ่11)

1,200.00     1,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอยู แอทล าพูน ร้านเอยู แอทล าพูน
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
195/2565 ลงวันที ่  
8 ม.ีค. 65

5 จ้างเหมาตกแต่งจัดสถานที่
(โครงการกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต าบลต้นธงต้าน
ภัยยาเสพติด"ต้นธงเกมส์"
คร้ังที ่11)

2,500.00     2,500.00     เฉพาะเจาะจง นายวรการ เกษมศิลป์ นายวรการ เกษมศิลป์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
196/2565 ลงวันที ่  
8 ม.ีค. 65

6 จ้างเหมาเตรียมสนามแข่งขัน
กีฬา(โครงการกีฬาเยาวชน
และประชาชนต าบลต้นธง
ต้านภัยยาเสพติด"ต้นธง
เกมส์"คร้ังที ่11)

11,250.00   11,250.00   เฉพาะเจาะจง นายพร ติมาน นายพร ติมาน
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
197/2565 ลงวันที ่  
8 ม.ีค. 65



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

7,719.00     7,719.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี

 จ ากัด
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี

 จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
236/2565 ลงวันที ่  
9 ม.ีค. 65

เทศบำลต ำบลตน้ธง
ณ วันที ่9 มนีำคม 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 
(ทะเบียน กค 431) 5,250.00     5,250.00     เฉพาะเจาะจง

จิรายุทธ์ มอเตอร์ไดนาโม
 แอร์ล าพูน

จิรายุทธ์ มอเตอร์ไดนาโม
 แอร์ล าพูน

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
203/2565 ลงวันที ่  
16 ม.ีค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่16 มนีำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง - แบตเตอร่ี 2 ใบ 
(ทะเบียน ขขย 961, 1 กช 
1955)

1,100.00     1,100.00     เฉพาะเจาะจง ร้านนันท์ มอเตอร์ ร้านนันท์ มอเตอร์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
252/2565 ลงวันที ่  
18 ม.ีค. 65

2 จ้างเหมาซ่อมแซม
รถจักรยานยนต์ (ทะเบียน 
ขขย 961)

230.00       230.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนันท์ มอเตอร์ ร้านนันท์ มอเตอร์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
207/2565 ลงวันที ่  
18 ม.ีค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่18 มนีำคม 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 9 รายการ 13,021.00   13,021.00   เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
257/2565 ลงวันที ่  
21 ม.ีค. 65

2 จ้างเหมาท าตรายาง - 
จ านวน 10 รายการ 2,640.00     2,640.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอยู แอทล าพูน ร้านเอยู แอทล าพูน

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
212/2565 ลงวันที ่  
21 ม.ีค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่21 มนีำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาซ่อมแซม
รถจักรยานยนต์ (เลข
ทะเบียน  1 กข 8029)

910.00       910.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน benz bike ร้าน benz bike
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
228/2565 ลงวันที ่  
28 ม.ีค. 65

2 จ้างเหมาซ่อมแซม
รถจักรยานยนต์ (เลข
ทะเบียน 1 กช 1954)

1,000.00     1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสมศักด์ิมอเตอร์ไบค์ ร้านสมศักด์ิมอเตอร์ไบค์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
229/2565 ลงวันที ่  
28 ม.ีค. 65

3 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล
(โครงการพัฒนาหลักสูตร 
ประจ าปี งปม.2565)

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอยู แอทล าพูน ร้านเอยู แอทล าพูน
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
230/2565 ลงวันที ่  
28 ม.ีค. 65

4 จ้างเหมาอาหารกลางวันและ
ว่าง 2 มื้อ(โครงการพัฒนา
หลักสูตร ประจ าปี งปม.
2565)

700.00       700.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวณี ใจธง น.ส.เสาวณี ใจธง
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
231/2565 ลงวันที ่  
28 ม.ีค. 65

5 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล
(โครงการพัฒนาส่ือการเรียน
การสอน ประจ าปี งปม.2565)

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอยู แอทล าพูน ร้านเอยู แอทล าพูน
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
232/2565 ลงวันที ่  
28 ม.ีค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่28 มนีำคม 2565



6 จ้างเหมาอาหารกลางวันและ
ว่าง 2 มื้อ(โครงการพัฒนา
ส่ือการเรียนการสอน 
ประจ าปี งปม.2565)

700.00       700.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวณี ใจธง น.ส.เสาวณี ใจธง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
233/2565 ลงวันที ่  
28 ม.ีค. 65



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 10 รายการ 6,720.00     6,720.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พรพัธสิญา หจก.พรพัธสิญา

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
269/2565 ลงวันที ่  
30 ม.ีค. 65

ณ วันที ่31 มนีำคม 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง


