
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 ่
290/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

2 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
291/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

3 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
292/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

4 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
293/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

5 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
294/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน เมษำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 เมษำยน 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 ่
295/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

7 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
296/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

8 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
297/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
298/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
299/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน เมษำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 เมษำยน 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 ่
300/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
301/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

13 จ้างเหมาพนักงานขับรถ

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
302/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
303/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

15 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานนิติ
การ 7,600.00     7,600.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.นิรชา เมืองมา น.ส.นิรชา เมืองมา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
304/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน เมษำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 เมษำยน 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 ่
305/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 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 ่
306/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 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 ่
307/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
308/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

20 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ 7,200.00     7,200.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.รุจิรดา อริยา น.ส.รุจิรดา อริยา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
310/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

ณ วันที ่1 เมษำยน 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน เมษำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง



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 ่
311/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
312/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
313/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
314/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
315/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน เมษำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 เมษำยน 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 ่
316/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

27 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
สุขาภิบาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและงานควบคุม
โรค

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
317/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
318/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

29 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพงานควบคุม
โรคและงานสัตวแพทย์

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
319/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

30 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน
ส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุม
โรคและงานสัตวแพทย์

7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสุพินิจ คุณาวงค์ นายสุพินิจ คุณาวงค์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
320/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

ณ วันที ่1 เมษำยน 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน เมษำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง



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 ่
321/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
322/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
323/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

34 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานใน
งานส่งเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและด้าน
การศาศนา

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
324/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
325/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน เมษำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 เมษำยน 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 ่
326/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
327/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
328/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
329/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
330/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน เมษำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 เมษำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
331/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
332/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
333/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
334/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

45 จ้างเหมาพนักงานผลิต
น้ าประปา 8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวงศกร หลวงขัน นายวงศกร หลวงขัน

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
335/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน เมษำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 เมษำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

46 จัดซ้ือสายดับเพลิงชนิดยาง
สังเคราะห์สีแดงฯ (โครงการ
ป้องกันปัญหามลพิษหมอก
ควัน ปี 65)

15,600.00   15,600.00   เฉพาะเจาะจง ร้านกุณทิราภัณฑ์ ร้านกุณทิราภัณฑ์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
271/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

47 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ(์ล าพูนโมเดิร์น) 
ประจ าเดือน เม.ษ.65

230.00       230.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ปราณี นวชัย น.ส.ปราณี นวชัย
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
272/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

48 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ(์สปอร์ตนิวส์) 
ประจ าเดือน เม.ษ.65

300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐนันท์ กองศรี น.ส.ณัฐนันท์ กองศรี
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
273/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

49 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ(์ล าพูนนิวส์) 
ประจ าเดือน เม.ษ.65

300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐนันท์ กองศรี น.ส.ณัฐนันท์ กองศรี
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
274/2565 ลงวันที ่  
 1 เม.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน เมษำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 เมษำยน 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 5 รายการ 9,300.00     9,300.00     เฉพาะเจาะจง

ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 
แอนด์ เซอร์วิส

ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 
แอนด์ เซอร์วิส

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
276/2565 ลงวันที ่  
 4 เม.ย. 65

2 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน-จ านวน
 17 รายการ 27,821.00   27,821.00   เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
277/2565 ลงวันที ่  
 4 เม.ย. 65

3 จัดซ้ือกาแฟเคร่ืองด่ืมพร้อม
อุปกรณ์(โครงการต้ังจุด
บริการในช่วงเทศกาล
(เทศกาลสงกรานต์ 65) ป6ี5)

3,117.00     3,117.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี

 จ ากัด
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี

 จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
278/2565 ลงวันที ่  
 4 เม.ย. 65

4 จ้างเหมาต่อระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ E-Book 
พร้อมดูแลระบบตลอดปี
(ต่อเนื่อง ปี 2565)

2,000.00     2,000.00     เฉพาะเจาะจง ริมไทร คอมพิวเตอร์ ริมไทร คอมพิวเตอร์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
241/2565 ลงวันที ่  
 4 เม.ย. 65

เทศบำลต ำบลตน้ธง
ณ วันที ่4 เมษำยน 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน เมษำยน 2565



5 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล
(โครงการต้ังจุดบริการในช่วง
เทศกาล(เทศกาลสงกรานต์ 
65) ป6ี5)

8,050.00     8,050.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอยูแอทล าพูน ร้านเอยูแอทล าพูน

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
242/2565 ลงวันที ่  
 4 เม.ย. 65



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือน้ าแข็ง(โครงการต้ังจุด
บริการในช่วงเทศกาล
(เทศกาลสงกรานต์ 65) ป6ี5)

1,200.00     1,200.00     เฉพาะเจาะจง
     ร้านใบเฟิร์น โดย     

 น.ส.พาณี กันทะธง
     ร้านใบเฟิร์น โดย     

 น.ส.พาณี กันทะธง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
283/2565 ลงวันที ่  
 7 เม.ย. 65

2 จัดซ้ือน้ าด่ืม(โครงการต้ังจุด
บริการในช่วงเทศกาล
(เทศกาลสงกรานต์ 65) ป6ี5)

2,750.00     2,750.00     เฉพาะเจาะจง
     ร้านใบเฟิร์น โดย     

 น.ส.พาณี กันทะธง
     ร้านใบเฟิร์น โดย     

 น.ส.พาณี กันทะธง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
284/2565 ลงวันที ่  
 7 เม.ย. 65

3 จัดซ้ือป้ายจราจรติดแถบ
สะท้อนแสง 40*60 ซม.ฯ 
จ านวน 15 จุด

42,000.00   42,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านกุณทิราภัณฑ์ ร้านกุณทิราภัณฑ์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
285/2565 ลงวันที ่  
 7 เม.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน เมษำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่7 เมษำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาท าป้ายศูนย์
ช่วยเหลือ ปชช.ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2565

1,500.00     1,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอยูแอทล าพูน ร้านเอยูแอทล าพูน
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
249/2565 ลงวันที ่  
 8 เม.ย. 65

ณ วันที ่8 เมษำยน 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน เมษำยน 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 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง-จ านวน 9
 รายการ 7,344.00     7,344.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ดวงสุนทรศิลาทราย หจก.ดวงสุนทรศิลาทราย

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
290/2565 ลงวันที ่  
 19 เม.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน เมษำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่19 เมษำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ภาค
เรียนที ่2/2565 เดือน เม.ย. 
65 - พ.ค. 65

136,568.48 136,568.48 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 

จ ากัด
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 

จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
294/2565 ลงวันที ่  
 25 เม.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน เมษำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่25 เมษำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง-สีสเปรย์สี
แดง จ านวน 24 กระป๋อง 1,080.00     1,080.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ 
จ ากัด

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ 
จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
297/2565 ลงวันที ่  
 26 เม.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน เมษำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่26 เมษำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง-
จ านวน 3 รายการ 36,660.00   36,660.00   เฉพาะเจาะจง ร้านกุณทิราภัณฑ์ ร้านกุณทิราภัณฑ์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
299/2565 ลงวันที ่  
 27 เม.ย. 65

2 จ้างเหมาซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ 
(420/63/001) ล้าง

909.50       909.50       เฉพาะเจาะจง
หจก.ซี ซี อิเลคทริค 
แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง

หจก.ซี ซี อิเลคทริค 
แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
270/2565 ลงวันที ่  
 27 เม.ย. 65

3 จ้างเหมาจัดท าอาหารว่าง
(ประชุมสภา ทต.ต้นธง สมัย
สามัญ สมัยที ่2 ประจ าปี 
2565)

875.00       875.00       เฉพาะเจาะจง
น.ส.ปัญจภัสว์ จิระจันท

รัศม์
น.ส.ปัญจภัสว์ จิระจันท

รัศม์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
271/2565 ลงวันที ่  
 27 เม.ย. 65

4 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง
 (ทะเบียน 80-6907) 25,250.00   25,250.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มเซอร์วิส ร้านเอ็มเซอร์วิส

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
272/2565 ลงวันที ่  
 27 เม.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน เมษำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่27 เมษำยน 2565



5 จ้างเหมาท าป้าย
ประชาสัมพันธ(์โครงการจัด
งานสรงน้ าพระธาตุเจ้ากู่ละ
มัก ปี 2565)

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

ใบส่ังจ้างเลขที ่
273/2565 ลงวันที ่  
 27 เม.ย. 65

6 จ้างเหมาท าเคร่ืองสืบชะตา
และบวงสรวง(โครงการจัด
งานสรงน้ าพระธาตุเจ้ากู่ละ
มัก ปี 2565)

9,000.00     9,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสุธรรม ร่วมความคิด นางสุธรรม ร่วมความคิด
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
274/2565 ลงวันที ่  
 27 เม.ย. 65

7 จ้างเหมาจัดและตกแต่ง
สถานที(่โครงการจัดงานสรง
น้ าพระธาตุเจ้ากู่ละมัก ปี 
2565)

9,150.00     9,150.00     เฉพาะเจาะจง นายทรงสวัสด์ิ กันยะธง นายทรงสวัสด์ิ กันยะธง
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
275/2565 ลงวันที ่  
 27 เม.ย. 65



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง-จ านวน 4
 รายการ 3,826.00     3,826.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ดวงสุนทรศิลาทราย หจก.ดวงสุนทรศิลาทราย

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
301/2565 ลงวันที ่  
 28 เม.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน เมษำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่28 เมษำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย-ุ
จ านวน 4 รายการ 30,709.00   30,709.00   เฉพาะเจาะจง

หจก.แสงทองอิเลคทริค
แอนด์เอ็นจิเนียร่ิง

หจก.แสงทองอิเลคทริค
แอนด์เอ็นจิเนียร่ิง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
302/2565 ลงวันที ่  
 29 เม.ย. 65

ณ วันที ่29 เมษำยน 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน เมษำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง


