
แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงาน
ธุรการงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
427/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

2 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
428/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

3 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
429/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

4 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
430/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

5 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
431/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กรกฎำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 กรกฎำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

6 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
432/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

7 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
433/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

8 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธ่รุการ

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
435/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
436/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

10 จ้างเหมาคนงานทัว่ไป (แม่บ้าน)

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
437/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

เทศบำลต ำบลตน้ธง
ณ วันที ่1 กรกฎำคม 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กรกฎำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

11 จ้างเหมาคนงานทัว่ไป (แม่บ้าน)

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
438/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

12 จ้างเหมาพนักงานขับรถ

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
439/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
440/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

14 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานนิติการ

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
441/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

15 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
บุคลากรและงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน

7,200.00     7,200.00     เฉพาะเจาะจง นางสุภหทัย ใจหาญ นางสุภหทัย ใจหาญ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
442/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กรกฎำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 กรกฎำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
443/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
444/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
445/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
446/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
447/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กรกฎำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 กรกฎำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
448/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

23 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
สุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดล้อม
และงานควบคุมโรค

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
449/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

24 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
สุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดล้อม
และงานควบคุมโรค

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
450/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

25 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพงานควบคุมโรค
และงานสัตวแพทย์

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
451/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

26 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
บริการสาธารสุข 8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง

น.ส.วนิสรา ไตรรัตนวนา
นนท์

น.ส.วนิสรา ไตรรัตนวนา
นนท์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
452/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กรกฎำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 กรกฎำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

27 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
สุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดล้อม
และงานควบคุมโรค

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
453/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

28 จ้างเหมาแม่บ้าน (ศพด.)

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
454/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
455/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
456/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

31 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานในงาน
ส่งเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและด้าน
การศาศนา

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
457/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กรกฎำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 กรกฎำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
458/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

33 จ้างเหมาคนงานทัว่ไป (คนสวน)

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
459/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

34 จ้างเหมาคนงานทัว่ไป (คนสวน)

9,600.00     9,600.00     เฉพาะเจาะจง นายธนสาร ใจสุภา นายธนสาร ใจสุภา
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
460/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

35 จ้างเหมาคนงานทัว่ไป (คนสวน)

9,300.00     9,300.00     เฉพาะเจาะจง นายทัศน์ สีค ามา นายทัศน์ สีค ามา
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
461/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

36 จ้างเหมาคนงานทัว่ไป (คนสวน)

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
462/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กรกฎำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 กรกฎำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

37 จ้างเหมาคนงานทัว่ไป (คนสวน)

7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นายชาญรงค์ อุดก๋าธง นายชาญรงค์ อุดก๋าธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
463/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
464/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
465/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
466/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
467/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กรกฎำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 กรกฎำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
468/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

43 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานกู้ชีพ
ฉุกเฉินและขับรถกู้ชีพ 8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.กิ่งกาญจน์ ดิษกุล น.ส.กิ่งกาญจน์ ดิษกุล

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
469/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

44 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เอกจีน นายพงศกร เอกจีน
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
470/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

45 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวนา สมบูรณ์ญา นายวนา สมบูรณ์ญา
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
471/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

46 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ(์ล าพูนโมเดิร์น) 
ประจ าเดือน ก.ค.65

210.00       210.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ปราณี นวชัย น.ส.ปราณี นวชัย
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
377/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

ณ วันที ่1 กรกฎำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กรกฎำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

47 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ(์สปอร์ตนิวส์) 
ประจ าเดือน ก.ค.65

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

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
378/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

48 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ(์ล าพูนนิวส์) 
ประจ าเดือน ก.ค.65

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

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
379/2565 ลงวันที ่
   1 ก.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กรกฎำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 กรกฎำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1 จัดซ้ือพ่อแม่พันธุป์ลา(โครงการ
ส่งเสริมอาชีพการเกษตรตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง)

7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง ร.ต.ถวิล กันทะวังศ์ ร.ต.ถวิล กันทะวังศ์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
380/2565 ลงวันที ่
   5 ก.ค. 65

2 จัดซ้ือชุดฮอร์โมนเพาะพันธุ์
สัตว์น้ า(โครงการส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง)

4,345.00     4,345.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
381/2565 ลงวันที ่
   5 ก.ค. 65

3 จัดซ้ือแฟ้มกระดุม,สมุด,ปากกา
(โครงการส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง)

750.00       750.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีประเสริฐ ร้านศรีประเสริฐ

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
382/2565 ลงวันที ่
   5 ก.ค. 65

4 จัดซ้ือวัสดุ 4 รายการ(โครงการ
ส่งเสริมอาชีพการเกษตรตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง)

1,670.00     1,670.00     เฉพาะเจาะจง นายสมใจ เอี้ยวสุข นายสมใจ เอี้ยวสุข

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
383/2565 ลงวันที ่
   5 ก.ค. 65

เทศบำลต ำบลตน้ธง
ณ วันที ่5 กรกฎำคม 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กรกฎำคม 2565



5 จัดซ้ือวัสดุ 4 รายการ(โครงการ
ส่งเสริมอาชีพการเกษตรตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง)

7,090.00     7,090.00     เฉพาะเจาะจง ร้านกุสุมาอาหารสัตว์ ร้านกุสุมาอาหารสัตว์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
384/2565 ลงวันที ่
   5 ก.ค. 65

6 จัดซ้ือปลาตะเพียนและปลาดุก
(โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เกษตร กิจกรรม แปรรูปจาก
ปลา)

6,600.00     6,600.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.อรทัย วงค์จา น.ส.อรทัย วงค์จา

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
389/2565 ลงวันที ่
   5 ก.ค. 65

7 จัดซ้ือแฟ้มกระดุม,สมุด,ปากกา
(โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เกษตร กิจกรรม แปรรูปจาก
ปลา)

750.00       750.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีประเสริฐ ร้านศรีประเสริฐ

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
390/2565 ลงวันที ่
   5 ก.ค. 65

8 จัดซ้ือวัสดุจ านวน 9 รายการ
(โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เกษตร กิจกรรม แปรรูปจาก
ปลา)

4,800.00     4,800.00     เฉพาะเจาะจง นายสมใจ เอี้ยวสุข นายสมใจ เอี้ยวสุข

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
391/2565 ลงวันที ่
   5 ก.ค. 65

9 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 2 ป้าย
(โครงการส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง)

690.00       690.00       เฉพาะเจาะจง วิทยาดีไซน์ วิทยาดีไซน์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
321/2565 ลงวันที ่
   5 ก.ค. 65

10 จ้างเหมาอาหารกลางวัน,ว่าง
,เคร่ืองด่ืม(โครงการส่งเสริม
อาชีพการเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง)

3,000.00     3,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวิทยา จันทิมา นายวิทยา จันทิมา

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
322/2565 ลงวันที ่
   5 ก.ค. 65



11 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 1 ป้าย
(โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เกษตร กิจกรรม แปรรูปจาก
ปลา)

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง วิทยาดีไซน์ วิทยาดีไซน์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
323/2565 ลงวันที ่
   5 ก.ค. 65

12 จ้างเหมาอาหารกลางวัน,ว่าง
,เคร่ืองด่ืม(โครงการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เกษตร กิจกรรม 
แปรรูปจากปลา)

3,000.00     3,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวิทยา จันทิมา นายวิทยา จันทิมา

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
324/2565 ลงวันที ่
   5 ก.ค. 65



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุในการอบรม
(โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น(การอบรมท า
เทียนเข้าพรรษา))

7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา ธิปัญจะ นายยุทธนา ธิปัญจะ
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
394/2565 ลงวันที ่
   6 ก.ค. 65

2 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล
(โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น(การอบรมท า
เทียนเข้าพรรษา))

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอยูแอทล าพูน ร้านเอยูแอทล าพูน
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
327/2565 ลงวันที ่
   6 ก.ค. 65

3 จ้างเหมาท าอาหารและอาหาร
ว่าง(โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น(การอบรมท า
เทียนเข้าพรรษา))

3,850.00     3,850.00     เฉพาะเจาะจง นายธนัท ริวรรณา นายธนัท ริวรรณา
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
328/2565 ลงวันที ่
   6 ก.ค. 65

4 จ้างเหมาจัดสถานทีอ่บรม
(โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น(การอบรมท า
เทียนเข้าพรรษา))

4,600.00     4,600.00     เฉพาะเจาะจง นายศราวุฒิ เรือนสุภาธง นายศราวุฒิ เรือนสุภาธง
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
329/2565 ลงวันที ่
   6 ก.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กรกฎำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่6 กรกฎำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง-จ านวน 5 รายการ 1,500.00     1,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสมศักด์ิมอเตอร์ไบค์ ร้านสมศักด์ิมอเตอร์ไบค์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
387/2565 ลงวันที ่
   7 ก.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กรกฎำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่7 กรกฎำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1 จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร-
เคร่ืองสูบน้ าแบบซัพเมิร์ส 
ขนาด 3 แรงม้า 1 เคร่ือง

30,000.00   30,000.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัท จือฮะเซนเตอร์ 

จ ากัด
บริษัท จือฮะเซนเตอร์ 

จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
388/2565 ลงวันที ่
8 ก.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กรกฎำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่8 กรกฎำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน - จ านวน 
15 รายการ 2,934.00     2,934.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
385/2565 ลงวันที ่
 11 ก.ค. 65

2 จัดซ้ือวัสดุ (โครงการสนับสนุน
การประกอบสัมมาชีพในต้นธง 
กิจกรรม ท าเตาถ่านไร้ควัน)

8,670.00     8,670.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พฤกษา นานาพันธุ์ หจก.พฤกษา นานาพันธุ์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
397/2565 ลงวันที ่
 11 ก.ค. 65

3 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 
(โครงการสนับสนุนการ
ประกอบสัมมาชีพในต้นธง 
กิจกรรม ท าเตาถ่านไร้ควัน)

220.00       220.00       เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยาดีไซน์ ร้านวิทยาดีไซน์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
331/2565 ลงวันที ่
 11 ก.ค. 65

4 จ้างเหมาอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง(โครงการสนับสนุน
การประกอบสัมมาชีพในต้นธง 
กิจกรรม ท าเตาถ่านไร้ควัน)

1,500.00     1,500.00     เฉพาะเจาะจง นายนพพร ค าภิชัย นายนพพร ค าภิชัย
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
332/2565 ลงวันที ่
 11 ก.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กรกฎำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่11 กรกฎำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-หมึก
พิมพ์ 37,854.00   37,854.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พรพัธสิญา หจก.พรพัธสิญา

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
401/2565 ลงวันที ่
 18 ก.ค. 65

2 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์(โครงการ
ก าจัดผักตบชวาและวัชพืชใน
แม่น้ าหรือแหล่งน้ าสาธารณะ
ต่างๆ)

6,280.00     6,280.00     เฉพาะเจาะจง ร้านทับทิม ร้านทับทิม
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
402/2565 ลงวันที ่
 18 ก.ค. 65

3 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลจิตอาสา
พระราชทาน 450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอยูแอทล าพูน ร้านเอยูแอทล าพูน

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
335/2565 ลงวันที ่
 18 ก.ค. 65

4 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองรถยนต์
(ทะเบียน บพ 5300 ลพ) 10,760.00   10,760.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มเซอร์วิส ร้านเอ็มเซอร์วิส

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
336/2565 ลงวันที ่
 18 ก.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กรกฎำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่18 กรกฎำคม 2565



5 จ้างเหมาซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 8 
เคร่ือง

5,992.00     5,992.00     เฉพาะเจาะจง
หจก.ซี.ซี อิเลคทริค 
แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง

หจก.ซี.ซี อิเลคทริค 
แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
337/2565 ลงวันที ่
 18 ก.ค. 65



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ภาค
เรียนที ่1/2565 (ก.ค.2565) 72,585.24   72,585.24   เฉพาะเจาะจง

บ.เชียงใหม่เฟชรมิลด์ 
จ ากัด

บ.เชียงใหม่เฟชรมิลด์ 
จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
403/2565 ลงวันที ่
 19 ก.ค. 65

2 จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2566-2570)แก้ไขเพิม่เติมฯ
คร้ังที1่)

2,564.00     2,564.00     เฉพาะเจาะจง ร้านมายปร้ินซ์ เทรดด้ิง ร้านมายปร้ินซ์ เทรดด้ิง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
339/2565 ลงวันที ่
 19 ก.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กรกฎำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่19 กรกฎำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1 จ้างเหมาท าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม(ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ทต.ต้นธง)

575.00       575.00       เฉพาะเจาะจง นางอโณทัย โยธา นางอโณทัย โยธา
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
341/2565 ลงวันที ่
 20 ก.ค. 65

เทศบำลต ำบลตน้ธง
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กรกฎำคม 2565

ณ วันที ่20 กรกฎำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ 1 
เคร่ือง (416/48/011)

4,460.00     4,460.00     เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 

แอนด์ เซอร์วิส
ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 

แอนด์ เซอร์วิส

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
348/2565 ลงวันที ่
 25 ก.ค. 65

2 จ้างเหมาซ่อมแซม
รถจักรยานยนต์ (ทะเบียน 1 
กช 1599)

600.00       600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสมศักด์ิมอเตอร์ไบค์ ร้านสมศักด์ิมอเตอร์ไบค์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
349/2565 ลงวันที ่
 25 ก.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กรกฎำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่25 กรกฎำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร-จ านวน 7
 รายการ 6,820.00     6,820.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิตินันท์ วีระวัฒนะ น.ส.ปิตินันท์ วีระวัฒนะ

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
408/2565 ลงวันที ่
 27 ก.ค. 65

2 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร-จ านวน 6
 รายการ 4,840.00     4,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านทับทิม ร้านทับทิม

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
409/2565 ลงวันที ่
 27 ก.ค. 65

ณ วันที ่27 กรกฎำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กรกฎำคม 2565









































 


