
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 ่
381/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

2 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
382/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

3 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
383/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

4 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
384/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

5 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
385/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มถุินำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 มถุินำยน 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 ่
386/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

7 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอิทธิชัย ชัยมงคล นายอิทธิชัย ชัยมงคล

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
387/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

8 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสันสกฤต สิทธิวัง นายสันสกฤต สิทธิวัง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
388/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
389/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
390/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มถุินำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 มถุินำยน 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 ่
391/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
392/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

13 จ้างเหมาพนักงานขับรถ

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
393/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
394/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
395/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มถุินำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 มถุินำยน 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 ่
396/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิ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 ่
397/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิ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 ่
398/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
399/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
400/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

ณ วันที ่1 มถุินำยน 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มถุินำยน 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 ่
401/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
402/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
403/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
404/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
405/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มถุินำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 มถุินำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

26 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
สุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดล้อม
และงานควบคุมโรค

8,700.00     8,700.00     เฉพาะเจาะจง นายทรงวุฒิ ฟองอินทร์ นายทรงวุฒิ ฟองอินทร์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
406/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

27 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
สุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดล้อม
และงานควบคุมโรค

9,100.00     9,100.00     เฉพาะเจาะจง นายเกษม สุภานันท์ นายเกษม สุภานันท์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
407/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

28 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพงานควบคุม
โรคและงานสัตวแพทย์

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
408/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

29 จ้างเหมาแม่บ้าน (ศพด.)

8,900.00     8,900.00     เฉพาะเจาะจง นางดาวรรณ ยะแก้ว นางดาวรรณ ยะแก้ว

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
409/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
410/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มถุินำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 มถุินำยน 2565



ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
411/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

32 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานใน
งานส่งเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและด้าน
การศาศนา

7,200.00     7,200.00     เฉพาะเจาะจง นายนัทธมน นันติ นายนัทธมน นันติ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
412/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
413/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
414/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
415/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มถุินำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 มถุินำยน 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) 9,300.00     9,300.00     เฉพาะเจาะจง นายทัศน์ สีค ามา นายทัศน์ สีค ามา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
416/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
417/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
418/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

39 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานผลิต
น้ าประปา 11,100.00   11,100.00   เฉพาะเจาะจง นายวีรศักด์ิ เกษมศิลป์ นายวีรศักด์ิ เกษมศิลป์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
419/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

40 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานซ่อม
บ ารุงระบบประปา 10,900.00   10,900.00   เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัชต์ อุ่นเรือนพิงค์ นายณัฐวัชต์ อุ่นเรือนพิงค์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
420/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

ณ วันที ่1 มถุินำยน 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มถุินำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

41 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานซ่อม
บ ารุงระบบประปา 8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวงศกร หลวงขัน นายวงศกร หลวงขัน

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
421/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
422/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

43 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานผลิต
น้ าประปา 8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง นายกรวิชญ์ วิทิยถ นายกรวิชญ์ วิทิยถ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
423/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

44 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
บริการสาธารสุข 8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง

น.ส.วนิสรา ไตรรัตนวนา
นนท์

น.ส.วนิสรา ไตรรัตนวนา
นนท์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
424/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

45 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
สุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดล้อม
และงานควบคุมโรค

7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกวรรณ กล่ินถือศีล น.ส.กนกวรรณ กล่ินถือศีล
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
425/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มถุินำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 มถุินำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

46 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ภาค
เรียนที ่1/2565 (16-31 พ.ค.
 , 1-30 ม.ิย. 65)

122,836.56 122,836.56 เฉพาะเจาะจง
บ.เชียงใหม่เฟชรมิลด์ 

จ ากัด
บ.เชียงใหม่เฟชรมิลด์ 

จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
333/2565 ลงวันที ่  
 1 ม.ิย. 65

ณ วันที ่1 มถุินำยน 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มถุินำยน 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 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ(์ล าพูนโมเดิร์น) 
ประจ าเดือน ม.ิย.65

190.00       190.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ปราณี นวชัย น.ส.ปราณี นวชัย
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
335/2565 ลงวันที ่  
 2 ม.ิย. 65

2 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ(์สปอร์ตนิวส์) 
ประจ าเดือน ม.ิย.65

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

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
336/2565 ลงวันที ่  
 2 ม.ิย. 65

3 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ(์ล าพูนนิวส์) 
ประจ าเดือน ม.ิย.65

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

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
337/2565 ลงวันที ่  
 2 ม.ิย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มถุินำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่2 มถุินำยน 2565



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 ามันคูโบต้า จ านวน 5
 แกลลอน

1,950.00     1,950.00     เฉพาะเจาะจง
น.ส.ปิตินันท์ วีระวัฒนะ 

เพือ่ร้านเกษตรยนต์อะไหล่
น.ส.ปิตินันท์ วีระวัฒนะ 

เพือ่ร้านเกษตรยนต์อะไหล่

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
345/2565 ลงวันที ่  
 7 ม.ิย. 65

2 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม-รถจักรยานยนต์ 
(ทะเบียน 1 กฌ 4461)

135.00       135.00       เฉพาะเจาะจง
หกจ.ฮอนด้าแสงชัย

พาณิชย์ล าพูน
หกจ.ฮอนด้าแสงชัย

พาณิชย์ล าพูน

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
292/2565 ลงวันที ่  
 7 ม.ิย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มถุินำยน 2565

ณ วันที ่7 มถุินำยน 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 
14 รายการ 10,270.00   10,270.00   เฉพาะเจาะจง

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ 
จ ากัด

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ 
จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
349/2565 ลงวันที ่  
 8 ม.ิย. 65

2 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว-
จ านวน 2 รายการ 2,900.00     2,900.00     เฉพาะเจาะจง ร้านทับทิม ร้านทับทิม

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
350/2565 ลงวันที ่  
 8 ม.ิย. 65

3 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน - 
จ านวน 6 รายการ 4,440.00     4,440.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
351/2565 ลงวันที ่  
 8 ม.ิย. 65

4 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-หมึก
 จ านวน 2 รายการ 3,490.00     3,490.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พรพัธสิญา หจก.พรพัธสิญา

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
352/2565 ลงวันที ่  
 8 ม.ิย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มถุินำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่8 มถุินำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล
(โครงการอนุรักษ์ทรัยากร
ธรรมชาติฯ กิจกรรม ปลูก
ต้นไม้ฯ)

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง วิทยาดีไซน์ วิทยาดีไซน์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
296/2565 ลงวันที ่  
 10 ม.ิย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มถุินำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่10 มถุินำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาซ่อมแซมครภัณฑ์
คอมพิวเตอร์-เคร่ือง
คอมพิวเตอร์(416/62/0003)
 1 เคร่ือง

2,850.00     2,850.00     เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 

แอนด์ เซอร์วิส
ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 

แอนด์ เซอร์วิส

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
300/2565 ลงวันที ่  
 13 ม.ิย. 65

เทศบำลต ำบลตน้ธง
ณ วันที ่13 มถุินำยน 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มถุินำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาป้ายไวนิล(โครงการ
ก าจัดผักตบชวาและวัชพืชใน
แม่น้ าหรือแหล่งน้ าสาธารณะ)

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอยู แอทล าพูน ร้านเอยู แอทล าพูน

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
302/2565 ลงวันที ่  
 14 ม.ิย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มถุินำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่14 มถุินำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า(โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า)

63,000.00   63,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเพิม่พูนปศุสัตว์ ร้านเพิม่พูนปศุสัตว์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
363/2565 ลงวันที ่  
 16 ม.ิย. 65

เทศบำลต ำบลตน้ธง
ณ วันที ่16 มถุินำยน 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มถุินำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย-ุ
อุปกรณ์ชุดระบบไฟฟ้าให
แคร่ืองรับสัญญาณ(ลูกข่าย)

5,300.00     5,300.00     เฉพาะเจาะจง
บ.สตาร์อีเลคโทรนิค เซลล์

 แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด
บ.สตาร์อีเลคโทรนิค เซลล์

 แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
368/2565 ลงวันที ่  
 20 ม.ิย. 65

2 จ้างเหมาซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษารถกู้ชีพฉุกเฉิน
(ทะเบียน กจ 6234)

10,391.00   10,391.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัท โตโยต้า ล้านนา 

จ ากัด
บริษัท โตโยต้า ล้านนา 

จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
308/2565 ลงวันที ่  
 20 ม.ิย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มถุินำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่20 มถุินำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาท าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมประชาคมระดับต าบล

2,500.00     2,500.00     เฉพาะเจาะจง นางอโณทัย โยธา นางอโณทัย โยธา

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
315/2565 ลงวันที ่  
 29 ม.ิย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มถุินำยน 2565

ณ วันที ่29 มถุินำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง


