
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 ่
1/2566 ลงวันที ่      
1 ต.ค. 65

2 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
2/2566 ลงวันที ่      
1 ต.ค. 65

3 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
3/2566 ลงวันที ่      
1 ต.ค. 65

4 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
4/2566 ลงวันที ่      
1 ต.ค. 65

5 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
5/2566 ลงวันที ่      
1 ต.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 ตลุำคม 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 ่
6/2566 ลงวันที ่      
1 ต.ค. 65

7 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
7/2566 ลงวันที ่      
1 ต.ค. 65

8 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
8/2566 ลงวันที ่      
1 ต.ค. 65

9 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
9/2566 ลงวันที ่      
1 ต.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
10/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

เทศบำลต ำบลตน้ธง
ณ วันที ่1 ตลุำคม 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
11/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
12/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
13/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

14 จ้างเหมาพนักงานขับรถ

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
14/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
15/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 ตลุำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
16/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

17 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
บุคลากรและงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
17/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
18/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
19/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
20/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 ตลุำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
21/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
22/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
23/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
24/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

25 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
สุขาภิบาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและงานควบคุม
โรค

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
25/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

เทศบำลต ำบลตน้ธง
ณ วันที ่1 ตลุำคม 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 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

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
26/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

27 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพงานควบคุม
โรคและงานสัตวแพทย์

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
27/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

28 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
บริการสาธารสุข 8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง

น.ส.วนิสรา ไตรรัตนวนา
นนท์

น.ส.วนิสรา ไตรรัตนวนา
นนท์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
28/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

29 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
งานกู้ชีพฉุกเฉิน 8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.กิ่งกาญจน์ ดิษกุล น.ส.กิ่งกาญจน์ ดิษกุล

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
29/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

30 จ้างเหมาแม่บ้าน (ศพด.)

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
30/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 ตลุำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
31/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
32/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

33 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานใน
งานส่งเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและด้าน
การศาศนา

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

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
33/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
34/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
35/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

เทศบำลต ำบลตน้ธง
ณ วันที ่1 ตลุำคม 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 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) 9,600.00     9,600.00     เฉพาะเจาะจง นายธนสาร ใจสุภา นายธนสาร ใจสุภา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
36/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
37/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
38/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
39/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
40/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

ณ วันที ่1 ตลุำคม 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 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 10,900.00   10,900.00   เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัชต์ อุ่นเรือนพิงค์ นายณัฐวัชต์ อุ่นเรือนพิงค์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
41/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
42/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
43/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที ่
44/2566 ลงวันที ่     
 1 ต.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่1 ตลุำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือทรายและกระสอบ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)น้ าท่วม

23,800.00   23,800.00   เฉพาะเจาะจง
ลานทราย โดย นางสุภุค 

ชุมสวัสด์ิ
ลานทราย โดย นางสุภุค 

ชุมสวัสด์ิ

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
20/2566 ลงวันที ่    
 3 ต.ค. 65

2 จ้างเหมาบริการเคร่ืองถ่าย
เอกสาร ขาว-ด า 2 เคร่ือง 79,200.00   79,200.00   เฉพาะเจาะจง

หจก.นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.
มาร์เก็ตต้ิง

หจก.นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.
มาร์เก็ตต้ิง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
1/2566 ลงวันที ่     3
 ต.ค. 65

เทศบำลต ำบลตน้ธง
ณ วันที ่3 ตลุำคม 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือถุงยังชีพ เพือ่
ช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก ปชช. 
ผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)

24,350.00   24,350.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัท แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท

 จ ากัด
บริษัท แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท

 จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
23/2566 ลงวันที ่    
 4 ต.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่4 ตลุำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือถุงยังชีพ เพือ่
ช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก ปชช. 
ผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)

24,300.00   24,300.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัท แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท

 จ ากัด
บริษัท แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท

 จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
25/2566 ลงวันที ่    
 5 ต.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2565

ณ วันที ่5 ตลุำคม 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 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ โครงการ
จิตอาสาบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์(13ต.ค.65)

10,619.00   10,619.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี

 จ ากัด
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี

 จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
28/2566 ลงวันที ่    
 6 ต.ค. 65

ณ วันที ่6 ตลุำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาจัดท าพุม่ดอกไม้ 
(โครงการจิตอาสาฯ) 4,500.00     4,500.00     เฉพาะเจาะจง

ร้านดอกไม้ฟลาว์เวอร์
ดีไซน์

ร้านดอกไม้ฟลาว์เวอร์
ดีไซน์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
8/2566 ลงวันที ่     
10 ต.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่10 ตลุำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาจ้างเหมาถ่าย
เอกสารแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี งปม 2566

1,620.00     1,620.00     เฉพาะเจาะจง ร้านมายปร้ินช์ เทรดด้ิง ร้านมายปร้ินช์ เทรดด้ิง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
14/2566 ลงวันที ่    
 17 ต.ค. 65

2 จ้างเหมาท าอาหารว่าง 
ส าหรับใช้เล้ียงรับรอง
ผู้เข้าร่วมประชุมเพือ่
พิจารณาร่างแผนด าเนินงานฯ

875.00       875.00       เฉพาะเจาะจง ขนมบ้านทองกลาง ขนมบ้านทองกลาง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
15/2566 ลงวันที ่    
 17 ต.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่17 ตลุำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาท าอาหาร ส าหรับ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
(โครงการรับเสด็จฯ)

2,500.00     2,500.00     เฉพาะเจาะจง นายวิทยา จันทิมา นายวิทยา จันทิมา

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
16/2566 ลงวันที ่    
 18 ต.ค. 65

เทศบำลต ำบลตน้ธง
ณ วันที ่18 ตลุำคม 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาท าพระรูปฉายา
ลักษณ์พร้อมกรอบหลุยส์
(โครงการรับเสด็จฯ)

1,700.00     1,700.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอยู แอทล าพูน ร้านเอยู แอทล าพูน

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
17/2566 ลงวันที ่    
 19 ต.ค. 65

2 จ้างเหมาติดต้ังพร้อมร้ือถอน
เต็นท์ผ้าใบสีขาวเก้าอี้
พลาสติกโต๊ะขาว(โครงกรรับ
เสด็จฯ)

28,569.00   28,569.00   เฉพาะเจาะจง
หจก.มาวิน เกรท เอ็นจิ

เนียร์ร่ิง
หจก.มาวิน เกรท เอ็นจิ

เนียร์ร่ิง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
18/2566 ลงวันที ่    
 19 ต.ค. 65

3 จ้างเหมาตกแต่งดอกไม้สด
บริเวณมณฑลพิธ(ีโครงกรรับ
เสด็จฯ)

5,700.00     5,700.00     เฉพาะเจาะจง
ร้านดอกไม้ฟลาว์เวอร์

ดีไซน์
ร้านดอกไม้ฟลาว์เวอร์

ดีไซน์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
19/2566 ลงวันที ่    
 19 ต.ค. 65

4 จัดซ้ือพรมลูกฟูก(โครงกรรับ
เสด็จฯ) 17,200.00   17,200.00   เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
34/2566 ลงวันที ่    
 19 ต.ค. 65

เทศบำลต ำบลตน้ธง
ณ วันที ่20 ตลุำคม 2566

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2566



5 จัดซ้ือธงประจ าพระองค์
(โครงกรรับเสด็จฯ) 8,250.00     8,250.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
35/2566 ลงวันที ่    
 20 ต.ค. 65

6 จัดซ้ือชา กาแฟ น้ าด่ืม และ
วัสดุอุปกรณ์(โครงกรรับ
เสด็จฯ)

4,952.00     4,952.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี

 จ ากัด
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี

 จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
36/2566 ลงวันที ่    
 19 ต.ค. 65



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือดอกกุหลาบโทนสีชมพู 
เนื่องในวันปิยมหาราช ปี 
2565 (23 ต.ค.65)

2,000.00     2,000.00     เฉพาะเจาะจง
ร้านดอกไม้ฟลาว์เวอร์

ดีไซน์
ร้านดอกไม้ฟลาว์เวอร์

ดีไซน์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
37/2566 ลงวันที ่    
 20 ต.ค. 65

2 จ้างเหมาท าพวงมาลาดอกไม้
สดโทนสีชมพู (วันปิย
มหาราช 23 ต.ค.65)

3,000.00     3,000.00     เฉพาะเจาะจง
ร้านดอกไม้ฟลาว์เวอร์

ดีไซน์
ร้านดอกไม้ฟลาว์เวอร์

ดีไซน์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
20/2566 ลงวันที ่    
 20 ต.ค. 65

3 จ้างเหมาท าพุม่ดอกไม้สด
โทนสีชมพู (วันปิยมหาราช 
23 ต.ค.65)

3,000.00     3,000.00     เฉพาะเจาะจง
ร้านดอกไม้ฟลาว์เวอร์

ดีไซน์
ร้านดอกไม้ฟลาว์เวอร์

ดีไซน์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
21/2566 ลงวันที ่    
 20 ต.ค. 65

4 จ้างเหมาจัดท าโครงเหล็ก
ประดับโคมล้านนาฯ 
(โครงการประเพณีลอยโขมด
 คร้ังที8่)

72,000.00   72,000.00   เฉพาะเจาะจง นายเชิดชัย วงค์แสน นายเชิดชัย วงค์แสน
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
22/2566 ลงวันที ่    
 20 ต.ค. 65

5 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์
(โครงการประเพณีลอยโขมด
 คร้ังที8่)

42,125.00   42,125.00   เฉพาะเจาะจง วิทยาดีไชน์ วิทยาดีไชน์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
23/2566 ลงวันที ่    
 20 ต.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่20 ตลุำคม 2565



6 จ้างเหมาออกแบบธีมงาน
วางผังงานฯ(โครงการ
ประเพณีลอยโขมด คร้ังที่8)

35,000.00   35,000.00   เฉพาะเจาะจง นางบุญสนอง เตชะศรี นางบุญสนอง เตชะศรี
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
24/2566 ลงวันที ่    
 20 ต.ค. 65

7 จ้างเหมาติดต้ังและร้ือถอน
ระบบไฟฟ้าฯ(โครงการ
ประเพณีลอยโขมด คร้ังที่8)

49,500.00   49,500.00   เฉพาะเจาะจง นางบุญสนอง เตชะศรี นางบุญสนอง เตชะศรี
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
25/2566 ลงวันที ่    
 20 ต.ค. 65

8 จ้างเหมาติดต้ังร้ือถอนระบบ
ไฟเคร่ืองเสียงเวทีกลางฯ
(โครงการประเพณีลอยโขมด
 คร้ังที8่)

45,000.00   45,000.00   เฉพาะเจาะจง นางบุญสนอง เตชะศรี นางบุญสนอง เตชะศรี
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
26/2566 ลงวันที ่    
 20 ต.ค. 65

9 จ้างเหมาประดับตกแต่งเวที
กลางพร้อมพิธ(ีโครงการ
ประเพณีลอยโขมด คร้ังที่8)

38,000.00   38,000.00   เฉพาะเจาะจง นางบุญสนอง เตชะศรี นางบุญสนอง เตชะศรี
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
27/2566 ลงวันที ่    
 20 ต.ค. 65

10 จ้างเหมาจัดท าเวทีริมน้ า
(โครงการประเพณีลอยโขมด
 คร้ังที8่)

38,000.00   38,000.00   เฉพาะเจาะจง นางบุญสนอง เตชะศรี นางบุญสนอง เตชะศรี
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
28/2566 ลงวันที ่    
 20 ต.ค. 65

11 จ้างเหมาจัดนิทรรศการ
บริเวณงาน(โครงการ
ประเพณีลอยโขมด คร้ังที่8)

35,900.00   35,900.00   เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์ ลาพิงค์ นายสุพจน์ ลาพิงค์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
29/2566 ลงวันที ่    
 20 ต.ค. 65



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว-
ถังพลาสติกสีด า จ านวน 4 ถัง 610.00       610.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเปือ้นยิ้ม ร้านเปือ้นยิ้ม

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
44/2566 ลงวันที ่    
 25 ต.ค. 65

2 จัดซ้ือโล่รางวัล(โครงการ
ประเพณีลอยโขมด คร้ังที ่8 
ประจะปี 2566)

12,350.00   12,350.00   เฉพาะเจาะจง มหาวันถ้วยรางวัล มหาวันถ้วยรางวัล
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
45/2566 ลงวันที ่    
 25 ต.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่25 ตลุำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน-แบบ
พิมพ์ จ านวน 3 รายการ 10,500.00   10,500.00   เฉพาะเจาะจง

หจก.ณัฐพลการพิมพ์ 
2015

หจก.ณัฐพลการพิมพ์ 
2015

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
49/2566 ลงวันที ่    
 28 ต.ค. 65

2 จ้างเหมาท าอาหารและน้ าด่ืม
(โครงการประเพณีลอยโขมด
 คร้ังที ่8 ประจะปี 2566)

12,000.00   12,000.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวณี ใจธง น.ส.เสาวณี ใจธง
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
32/2566 ลงวันที ่    
 28 ต.ค. 65

3 จ้างเหมาท านิทรรศการ
เคล่ือนทีข่บวนแห่ๆ ม.1(
โครงการประเพณีลอยโขมด 
คร้ังที ่8 ประจะปี 2566)

9,000.00     9,000.00     เฉพาะเจาะจง นางอรัญญา เขียวธง นางอรัญญา เขียวธง
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
33/2566 ลงวันที ่    
 28 ต.ค. 65

4 จ้างเหมาท านิทรรศการ
เคล่ือนทีข่บวนแห่ๆ ม.2(
โครงการประเพณีลอยโขมด 
คร้ังที ่8 ประจะปี 2566)

9,000.00     9,000.00     เฉพาะเจาะจง นางกุยค้ า ปินตาธรรม นางกุยค้ า ปินตาธรรม
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
34/2566 ลงวันที ่    
 28 ต.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที ่28 ตลุำคม 2565



5 จ้างเหมาท านิทรรศการ
เคล่ือนทีข่บวนแห่ๆ ม.3(
โครงการประเพณีลอยโขมด 
คร้ังที ่8 ประจะปี 2566)

9,000.00     9,000.00     เฉพาะเจาะจง นางใจรักษ์ ทองจินดา นางใจรักษ์ ทองจินดา
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
35/2566 ลงวันที ่    
 28 ต.ค. 65

6 จ้างเหมาท านิทรรศการ
เคล่ือนทีข่บวนแห่ๆ ม.4(
โครงการประเพณีลอยโขมด 
คร้ังที ่8 ประจะปี 2566)

9,000.00     9,000.00     เฉพาะเจาะจง นายทรงสวัสด์ิ กันยะธง นายทรงสวัสด์ิ กันยะธง
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
36/2566 ลงวันที ่    
 28 ต.ค. 65

7 จ้างเหมาท านิทรรศการ
เคล่ือนทีข่บวนแห่ๆ ม.5(
โครงการประเพณีลอยโขมด 
คร้ังที ่8 ประจะปี 2566)

9,000.00     9,000.00     เฉพาะเจาะจง นางวัฒนา สินธุบุญ นางวัฒนา สินธุบุญ
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
37/2566 ลงวันที ่    
 28 ต.ค. 65

8 จ้างเหมาท านิทรรศการ
เคล่ือนทีข่บวนแห่ๆ ม.6(
โครงการประเพณีลอยโขมด 
คร้ังที ่8 ประจะปี 2566)

9,000.00     9,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ณีรนุช ตุ้ยสารศรี น.ส.ณีรนุช ตุ้ยสารศรี
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
38/2566 ลงวันที ่    
 28 ต.ค. 65

9 จ้างเหมาท านิทรรศการ
เคล่ือนทีข่บวนแห่ๆ ม.7(
โครงการประเพณีลอยโขมด 
คร้ังที ่8 ประจะปี 2566)

9,000.00     9,000.00     เฉพาะเจาะจง นางปราณี ธนัญชยานนท์ นางปราณี ธนัญชยานนท์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
39/2566 ลงวันที ่    
 28 ต.ค. 65



10 จ้างเหมาท านิทรรศการ
เคล่ือนทีข่บวนแห่ๆ ม.8(
โครงการประเพณีลอยโขมด 
คร้ังที ่8 ประจะปี 2566)

9,000.00     9,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ฉวีวรรณ บุญมา น.ส.ฉวีวรรณ บุญมา
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
41/2566 ลงวันที ่    
 28 ต.ค. 65

11 จ้างเหมาท านิทรรศการ
เคล่ือนทีข่บวนแห่ๆ ม.9(
โครงการประเพณีลอยโขมด 
คร้ังที ่8 ประจะปี 2566)

9,000.00     9,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเจริญพงค์ ศรีไกรไทย นายเจริญพงค์ ศรีไกรไทย
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
42/2566 ลงวันที ่    
 28 ต.ค. 65

12 จ้างเหมาท านิทรรศการ
เคล่ือนทีข่บวนแห่ๆ ม.10(
โครงการประเพณีลอยโขมด 
คร้ังที ่8 ประจะปี 2566)

9,000.00     9,000.00     เฉพาะเจาะจง นายพรชัย ไชยพรหม นายพรชัย ไชยพรหม
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
43/2566 ลงวันที ่    
 28 ต.ค. 65

13 จ้างเหมาท านิทรรศการ
เคล่ือนทีข่บวนแห่ๆ ม.11(
โครงการประเพณีลอยโขมด 
คร้ังที ่8 ประจะปี 2566)

9,000.00     9,000.00     เฉพาะเจาะจง นา.ไพบูลย์ พิชญบุญวงค์ นา.ไพบูลย์ พิชญบุญวงค์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
44/2566 ลงวันที ่    
 28 ต.ค. 65

14 จ้างเหมาท านิทรรศการ
เคล่ือนทีข่บวนแห่และท า
โขมดหลวง(โครงการ
ประเพณีลอยโขมด คร้ังที ่8 
ประจะปี 2566)

15,000.00   15,000.00   เฉพาะเจาะจง นางบุญสนอง เตชะศรี นางบุญสนอง เตชะศรี
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
45/2566 ลงวันที ่    
 28 ต.ค. 65



15 จ้างเหมาการแสดง(โครงการ
ประเพณีลอยโขมด คร้ังที ่8 
ประจะปี 2566)

20,000.00   20,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย ค าชามงคล นายสิทธิชัย ค าชามงคล
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที ่
46/2566 ลงวันที ่    
 28 ต.ค. 65


