
แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงาน
ธรุการงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

7,900.00    7,900.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวอภชิญา โปทาอิน นางสาวอภชิญา โปทาอิน
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
518/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

2 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

9,900.00    9,900.00    เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ ตาวงั นายอดิศักด์ิ ตาวงั
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
519/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

3 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
520/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

4 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
521/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

5 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวษิณุ ปัญโญ นายวษิณุ ปัญโญ
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
522/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 กันยำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

6 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
523/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

7 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายอิทธชิัย ชัยมงคล นายอิทธชิัย ชัยมงคล
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
524/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

8 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
525/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

9 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
526/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

10 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุ
การ 9,100.00    9,100.00    เฉพาะเจาะจง นายกอบกูล ณ เชียงใหม่ นายกอบกูล ณ เชียงใหม่

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
527/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

ณ วันที่ 1 กันยำยน 2565

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

11 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล 9,200.00    9,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นงเยาว ์ผะธง น.ส.นงเยาว ์ผะธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
528/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

12 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 
(แม่บ้าน) 9,200.00    9,200.00    เฉพาะเจาะจง นางจิราวรรณ มูลธง นางจิราวรรณ มูลธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
529/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

13 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 
(แม่บ้าน) 8,200.00    8,200.00    เฉพาะเจาะจง นางบุษบา ซองดี นางบุษบา ซองดี

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
530/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

14 จ้างเหมาพนักงานขับรถ

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
531/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

15 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์ 8,900.00    8,900.00    เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย วชิา นายเอกชัย วชิา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
532/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 กันยำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

16 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานนิติ
การ 7,600.00    7,600.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นิรชา เมืองมา น.ส.นิรชา เมืองมา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
533/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

17 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
บุคลากรและงานวเิคราะห์
นโยบายและแผน

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
534/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

18 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ซ่อมบ ารุง 8,300.00    8,300.00    เฉพาะเจาะจง นายธนโชติ ยะเวยีง นายธนโชติ ยะเวยีง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
535/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

19 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ธรุการ 7,200.00    7,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.รุจิรดา อริยา น.ส.รุจิรดา อริยา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
536/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

20 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ซ่อมบ ารุง 8,300.00    8,300.00    เฉพาะเจาะจง นายชัชวาล พันธิเ์ดช นายชัชวาล พันธิเ์ดช

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
537/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 กันยำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

21 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ไฟฟ้า 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายคมสัน เขียวธง นายคมสัน เขียวธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
538/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

22 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ไฟฟ้า 7,800.00    7,800.00    เฉพาะเจาะจง นายปรัชญา ปาระบ่อง นายปรัชญา ปาระบ่อง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
539/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

23 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
งานกูช้ีพฉุกเฉิน 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ เชื้อจันทรา นายอนันต์ เชื้อจันทรา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
540/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

24 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
งานกูช้ีพฉุกเฉิน 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวรีวฒิุ บัวตูม นายวรีวฒิุ บัวตูม

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
541/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

25 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
สุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและงานควบคุม
โรค

8,700.00    8,700.00    เฉพาะเจาะจง นายทรงวฒิุ ฟองอินทร์ นายทรงวฒิุ ฟองอินทร์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
542/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 กันยำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

26 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
สุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและงานควบคุม
โรค

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
543/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

27 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพงานควบคุม
โรคและงานสัตวแพทย์

8,400.00    8,400.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.สุปราณี มณีวฒิุ น.ส.สุปราณี มณีวฒิุ
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
544/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

28 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
บริการสาธารสุข 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง

น.ส.วนิสรา ไตรรัตนวนา
นนท์

น.ส.วนิสรา ไตรรัตนวนา
นนท์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
545/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

29 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
งานกูช้ีพฉุกเฉิน 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.กิง่กาญจน์ ดิษกุล น.ส.กิง่กาญจน์ ดิษกุล

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
546/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

30 จ้างเหมาแม่บ้าน (ศพด.)

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
547/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 กันยำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

31 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธรุการ(ศพด) 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นางพูนศรี ต๊ะแก้ว นางพูนศรี ต๊ะแก้ว

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
548/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

32 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
การเงินและบัญชี 8,400.00    8,400.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวยศยา ปัญญาปิง นางสาวยศยา ปัญญาปิง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
549/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

33 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานใน
งานส่งเสริมประเพณี
ศิลปวฒันธรรมและด้าน
การศาศนา

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
550/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

34 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ธรุการ 7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฏฐณิชา พรมยะดวง น.ส.ณัฏฐณิชา พรมยะดวง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
551/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

35 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 9,700.00    9,700.00    เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ แสงสวา่ง นายสุรศักด์ิ แสงสวา่ง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
552/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 กันยำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

36 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 9,600.00    9,600.00    เฉพาะเจาะจง นายธนสาร ใจสุภา นายธนสาร ใจสุภา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
553/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

37 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 9,300.00    9,300.00    เฉพาะเจาะจง นายทัศน์ สีค ามา นายทัศน์ สีค ามา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
554/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

38 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 9,600.00    9,600.00    เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ พนาดร นายยงยุทธ พนาดร

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
555/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

39 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง นายชาญรงค์ อุดก๋าธง นายชาญรงค์ อุดก๋าธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
556/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

40 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานผลิต
น้ าประปา 11,100.00   11,100.00   เฉพาะเจาะจง นายวรีศักด์ิ เกษมศิลป์ นายวรีศักด์ิ เกษมศิลป์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
557/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2565

ณ วันที่ 1 กันยำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

41 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ซ่อมบ ารุงระบบประปา 10,900.00   10,900.00   เฉพาะเจาะจง นายณัฐวชัต์ อุ่นเรือนพิงค์ นายณัฐวชัต์ อุ่นเรือนพิงค์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
558/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

42 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ซ่อมบ ารุงระบบประปา 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวงศกร หลวงขัน นายวงศกร หลวงขัน

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
559/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

43 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานผลิต
น้ าประปา 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายกรวชิญ์ วทิิยถ นายกรวชิญ์ วทิิยถ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
560/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

44 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
บันทึกข้อมูล 7,200.00    7,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.วริิยา พรหมพิงค์ น.ส.วริิยา พรหมพิงค์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
561/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

45 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว-
จ านวน 5 รายการ 4,320.00    4,320.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
474/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 กันยำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

46 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-จ านวน
 5 รายการ 10,029.00   10,029.00   เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
475/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

47 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล
(โครงการส่งเสริมเยาวชน
และประชาชน ต.ต้นธง ออก
ก าลังกาย 2565)

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

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
406/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

48 จ้างเหมาท าอาหารกลางวนั
,วา่ง(โครงการส่งเสริม
เยาวชนและประชาชน ต.ต้น
ธง ออกก าลังกาย 2565)

5,000.00    5,000.00    เฉพาะเจาะจง นางรัชฎา กองอรินทร์ นางรัชฎา กองอรินทร์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
407/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

49 จ้างเหมาท าสนามตะกร้อ
,อุปกรณ์(โครงการส่งเสริม
เยาวชนและประชาชน ต.ต้น
ธง ออกก าลังกาย 2565)

1,800.00    1,800.00    เฉพาะเจาะจง นายทรงสวสัด์ิ กันยะธง นายทรงสวสัด์ิ กันยะธง
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
408/2565 ลงวนัที่   
 1 ก.ย. 65

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 กันยำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ(์ล าพูนโมเดิร์น)
 ประจ าเดือน ก.ย.65

220.00       220.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ปราณี นวชัย น.ส.ปราณี นวชัย
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
476/2565 ลงวนัที่   
 2 ก.ย. 65

2 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ(์สปอร์ตนิวส์) 
ประจ าเดือน ก.ย.65

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
477/2565 ลงวนัที่   
 2 ก.ย. 65

3 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ(์ล าพูนนิวส์) 
ประจ าเดือน ก.ย.65

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
478/2565 ลงวนัที่   
 2 ก.ย. 65

4 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อม
เข้าเล่มเทศบัญญัติ งปม. ปี 
2566

385.00       385.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมายปร้ินซ์ เทรดด้ิง ร้านมายปร้ินซ์ เทรดด้ิง
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
410/2565 ลงวนัที่   
 2 ก.ย. 65

ณ วันที่ 2 กันยำยน 2565

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-จ านวน
 7 รายการ 8,595.00    8,595.00    เฉพาะเจาะจง

บ.ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี 
จ ากัด

บ.ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี 
จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
484/2565 ลงวนัที่   
 5 ก.ย. 65

2 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์-
จ านวน 3 รายการ 29,450.00   29,450.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พรพัธสิญา หจก.พรพัธสิญา

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
485/2565 ลงวนัที่   
 5 ก.ย. 65

3 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์-
จ านวน 10 รายการ 17,360.00   17,360.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พรพัธสิญา หจก.พรพัธสิญา

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
486/2565 ลงวนัที่   
 5 ก.ย. 65

ณ วันที่ 5 กันยำยน 2565

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ - 
หมึก จ านวน 5 รายการ 5,340.00    5,340.00    เฉพาะเจาะจง หจก.พรพัธสิญา หจก.พรพัธสิญา

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
491/2565 ลงวนัที่   
 7 ก.ย. 65

2 จ้างเหมาท าป้าไวนิล
(โครงการอบรมศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม(เยาวชน
 ประชาชน ผู้สูงอาย)ุ)

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

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
415/2565 ลงวนัที่   
 7 ก.ย. 65

3 จ้างเหมาท าอาหารกลางวนั
,วา่ง(โครงการอบรมศีลธรรม
 คุณธรรม จริยธรรม(เยาวชน
 ประชาชน ผู้สูงอาย)ุ)

5,000.00    5,000.00    เฉพาะเจาะจง นายหัสนัยษ์ มะโนสืบ นายหัสนัยษ์ มะโนสืบ
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
416/2565 ลงวนัที่   
 7 ก.ย. 65

เทศบำลต ำบลตน้ธง
ณ วันที่ 7 กันยำยน 2565

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย-
ชุดดับเพลิงและหมวก
ดับเพลิง 3 ชุด

19,500.00   19,500.00   เฉพาะเจาะจง ร้านกุณทิราภณัฑ์ ร้านกุณทิราภณัฑ์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
493/2565 ลงวนัที่   
 8 ก.ย. 65

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 8 กันยำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ - 
จ านวน 5 รายการ 5,340.00    5,340.00    เฉพาะเจาะจง

ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 
แอนด์ เซอร์วสิ

ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 
แอนด์ เซอร์วสิ

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
495/2565 ลงวนัที่   
 9 ก.ย. 65

2 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย-ุ
หลอดไฟ จ านวน 140 
หลอด จ านวน 1 รายการ

22,400.00   22,400.00   เฉพาะเจาะจง
หจก.แสงทองอิเลคทริค

แอนด์เอ็นจิเนียร่ิง
หจก.แสงทองอิเลคทริค

แอนด์เอ็นจิเนียร่ิง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
496/2565 ลงวนัที่   
 9 ก.ย. 65

3 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน- จ านวน
 8 รายการ 2,963.00    2,963.00    เฉพาะเจาะจง

บ.ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี 
จ ากัด

บ.ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี 
จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
497/2565 ลงวนัที่   
 9 ก.ย. 65

4 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย-ุ 
จ านวน 4 รายการ 3,080.00    3,080.00    เฉพาะเจาะจง

บ.ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี 
จ ากัด

บ.ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี 
จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
498/2565 ลงวนัที่   
 9 ก.ย. 65

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 9 กันยำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ิน
เตอร์(เลขครุภณัฑ์ 
478/64/0002)

1,150.00    1,150.00    เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 

แอนด์ เซอร์วสิ
ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 

แอนด์ เซอร์วสิ

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
420/2565 ลงวนัที่   
 12 ก.ย. 65

2 จ้างเหมาเปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ือง รถพวงข้าง
(ทะเบียน กษล 299)

130.00       130.00       เฉพาะเจาะจง นันท์มอเตอร์ล าพูน นันท์มอเตอร์ล าพูน
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
421/2565 ลงวนัที่   
 12 ก.ย. 65

3 จัดซ้ือทราย-จ านวน 10 คิว
3,800.00    3,800.00    เฉพาะเจาะจง นางสุภคั ชุ่มสวสัด์ิ นางสุภคั ชุ่มสวสัด์ิ

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
422/2565 ลงวนัที่   
 12 ก.ย. 65

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 12 กันยำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง-จ านวน 3
 รายการ 2,128.00    2,128.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ดวงสุนทรศิลาทราย หจก.ดวงสุนทรศิลาทราย

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
504/2565 ลงวนัที่   
 13 ก.ย. 65

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 13 กันยำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ภาค
เรียนที่ 1/65 เดือน ต.ค.65 69,791.52   69,791.52   เฉพาะเจาะจง

บ.เชียงใหม่เฟชรมิลค์ 
จ ากัด

บ.เชียงใหม่เฟชรมิลค์ 
จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
508/2565 ลงวนัที่   
 16 ก.ย. 65

ณ วันที่ 16 กันยำยน 2565

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาท าอาหารวา่ง
(ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏบิัติ
ราชการของ ทต.ต้นธงฯ)

300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง
ร้านขนมบ้านทองกลาง 

โดยน.ส.มิ่งขวญั ทองกลาง
ร้านขนมบ้านทองกลาง 

โดยน.ส.มิ่งขวญั ทองกลาง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
429/2565 ลงวนัที่   
 19 ก.ย. 65

2 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อม
เข้าเล่มเทศบัญัญัติ เร่ือง งป
ม.รายจ่าย ปี งปม.2566

8,900.00    8,900.00    เฉพาะเจาะจง ร้านมายปร้ินซ์เทรดด้ิง ร้านมายปร้ินซ์เทรดด้ิง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
430/2565 ลงวนัที่   
 19 ก.ย. 65

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 19 กันยำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาท าอาหารวา่ง
(ประชุมสภาเทศบาล ต.ต้น
ธง สมัยวสิามัญ สมัยที่ 1 ปี 
2565)

750.00       750.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.มิ่งขวญั ทองกลาง น.ส.มิ่งขวญั ทองกลาง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
434/2565 ลงวนัที่   
 23 ก.ย. 65

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 23 กันยำยน 2565


