
แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จา้งเหมาผู้ชว่ยปฏิบัติงานธุรการ
งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัย

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

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
46/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

2 จา้งเหมาผู้ชว่ยเจา้หน้าที่
พนักงานป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัย

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

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
47/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

3 จา้งเหมาผู้ชว่ยเจา้หน้าที่
พนักงานป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัย

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

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
48/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

4 จา้งเหมาผู้ชว่ยเจา้หน้าที่
พนักงานป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัย

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

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
49/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

5 จา้งเหมาผู้ชว่ยเจา้หน้าที่
พนักงานป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัย

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

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
50/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน พฤศจกิำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วนัที ่1 พฤศจกิำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

6 จา้งเหมาผู้ชว่ยเจา้หน้าที่
พนักงานป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัย

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

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
51/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

7 จา้งเหมาผู้ชว่ยเจา้หน้าที่
พนักงานป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัย

8,000.00      8,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอทิธิชยั ชยัมงคล นายอทิธิชยั ชยัมงคล
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
52/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

8 จา้งเหมาผู้ชว่ยเจา้หน้าที่
พนักงานป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัย

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

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
53/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

9 จา้งเหมาผู้ชว่ยเจา้หน้าที่
พนักงานป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัย

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

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
54/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

10 จา้งเหมาผู้ชว่ยเจา้หน้าทีธ่รุการ
9,100.00      9,100.00      เฉพาะเจาะจง นายกอบกลู ณ เชยีงใหม่ นายกอบกลู ณ เชยีงใหม่

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
55/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

ณ วนัที ่1 พฤศจกิำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน พฤศจกิำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

11 จา้งเหมาผู้ชว่ยเจา้หน้าทีบ่ันทึก
ขอ้มูล 9,200.00      9,200.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.นงเยาว์ ผะธง น.ส.นงเยาว์ ผะธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
56/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

12 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป (แม่บ้าน)
9,200.00      9,200.00      เฉพาะเจาะจง นางจริาวรรณ มูลธง นางจริาวรรณ มูลธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
57/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
58/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

14 จา้งเหมาพนักงานขบัรถ
8,900.00      8,900.00      เฉพาะเจาะจง นายอนุชา จนัทร์เรือง นายอนุชา จนัทร์เรือง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
59/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

15 จา้งเหมาผู้ชว่ยปฏิบัติงานด้าน
การประชาสัมพันธ์ 8,900.00      8,900.00      เฉพาะเจาะจง นายเอกชยั วิชา นายเอกชยั วิชา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
60/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน พฤศจกิำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วนัที ่1 พฤศจกิำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
61/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

17 จา้งเหมาชว่ยปฏิบัติงานด้าน
บุคลากรและงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน

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

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
62/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

18 จา้งเหมาชว่ยปฏิบัติงานด้าน
ซ่อมบ ารุง 7,200.00      7,200.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.รุจริดา อริยา น.ส.รุจริดา อริยา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
63/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

19 จา้งเหมาชว่ยปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ 8,300.00      8,300.00      เฉพาะเจาะจง นายชชัวาล พันธิ์เดช นายชชัวาล พันธิ์เดช

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
64/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

20 จา้งเหมาชว่ยปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า
8,000.00      8,000.00      เฉพาะเจาะจง นายคมสัน เขยีวธง นายคมสัน เขยีวธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
65/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน พฤศจกิำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วนัที ่1 พฤศจกิำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

21 จา้งเหมาชว่ยปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า
7,800.00      7,800.00      เฉพาะเจาะจง นายปรัชญา ปาระบ่อง นายปรัชญา ปาระบ่อง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
66/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

22 จา้งเหมาชว่ยปฏิบัติงานด้านงาน
กู้ชพีฉกุเฉนิ 8,000.00      8,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ เชื้อจนัทรา นายอนันต์ เชื้อจนัทรา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
67/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

23 จา้งเหมาชว่ยปฏิบัติงานด้านงาน
กู้ชพีฉกุเฉนิ 8,000.00      8,000.00      เฉพาะเจาะจง นายวีรวุฒิ บัวตูม นายวีรวุฒิ บัวตูม

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
68/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

24 จา้งเหมาชว่ยปฏิบัติงานด้านงาน
กู้ชพีฉกุเฉนิ 8,000.00      8,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวกิ่งกาญจน์ ดิษกลุ นางสาวกิ่งกาญจน์ ดิษกลุ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
69/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

25 จา้งเหมาชว่ยปฏิบัติงานด้าน
สุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดล้อม
และงานควบคุมโรค

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

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
70/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน พฤศจกิำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วนัที ่1 พฤศจกิำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

26 จา้งเหมาชว่ยปฏิบัติงานด้าน
สุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดล้อม
และงานควบคุมโรค

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

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
71/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

27 จา้งเหมาชว่ยปฏิบัติงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพงานควบคุมโรค
และงานสัตวแพทย์

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

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
72/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

28 จา้งเหมาชว่ยปฏิบัติงานด้าน
บริการสาธารสุข 8,000.00      8,000.00      เฉพาะเจาะจง

น.ส.วนิสรา ไตรรัตนวนา
นนท์

น.ส.วนิสรา ไตรรัตนวนา
นนท์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
73/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

29 จา้งเหมาแม่บ้าน (ศพด.)
8,900.00      8,900.00      เฉพาะเจาะจง นางดาวรรณ ยะแกว้ นางดาวรรณ ยะแกว้

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
74/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

30 จา้งเหมาผู้ชว่ยเจา้หน้าทีธุ่รการ
(ศพด) 8,000.00      8,000.00      เฉพาะเจาะจง นางพูนศรี ต๊ะแกว้ นางพูนศรี ต๊ะแกว้

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
75/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน พฤศจกิำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วนัที ่1 พฤศจกิำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
76/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

32 จา้งเหมาชว่ยปฏิบัติงานในงาน
ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
และด้านการศาศนา

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

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
77/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
78/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

34 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป (คนสวน)

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

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
79/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

35 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป (คนสวน)

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

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
80/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

เทศบำลต ำบลตน้ธง
ณ วนัที ่1 พฤศจกิำยน 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน พฤศจกิำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

36 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป (คนสวน)

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

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
81/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

37 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป (คนสวน)

9,600.00      9,600.00      เฉพาะเจาะจง นายยงยทุธ พนาดร นายยงยทุธ พนาดร

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
82/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

38 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป (คนสวน)

7,500.00      7,500.00      เฉพาะเจาะจง นายชาญรงค์ อดุกา๋ธง นายชาญรงค์ อดุกา๋ธง
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
83/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
84/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
85/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน พฤศจกิำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วนัที ่1 พฤศจกิำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

41 จา้งเหมาชว่ยปฏิบัติงานซ่อม
บ ารุงระบบประปา 8,000.00      8,000.00      เฉพาะเจาะจง นายวงศกร หลวงขนั นายวงศกร หลวงขนั

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
86/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

42 จา้งเหมาชว่ยปฏิบัติงานผลิต
น้ าประปา 8,000.00      8,000.00      เฉพาะเจาะจง นายกรวิชญ์ วิทิยถ นายกรวิชญ์ วิทิยถ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
87/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

43 จา้งเหมาชว่ยปฏิบัติงานด้าน
บันทึกขอ้มูล 7,200.00      7,200.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.วิริยา พรหมพิงค์ น.ส.วิริยา พรหมพิงค์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
88/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

44 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม)ภาคเรียน
ที ่1/2565 เดือน พ.ย. 65 68,457.84     68,457.84     เฉพาะเจาะจง

บริษัท เชยีงใหม่เฟรชมิลค์
 จ ากดั

บริษัท เชยีงใหม่เฟรชมิลค์
 จ ากดั

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
92/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

45 จา้งเหมาพนักงานเกบ็ค่า
น้ าประปา 11,100.00     11,100.00     เฉพาะเจาะจง นายวีรศักด์ิ เกษมศิลป์ นายวีรศักด์ิ เกษมศิลป์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
93/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน พฤศจกิำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วนัที ่1 พฤศจกิำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

46 จา้งเหมาพนักงานจดมาตรวัดน้ า

10,900.00     10,900.00     เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัชต์ อุ่นเรือนพิงค์ นายณัฐวัชต์ อุ่นเรือนพิงค์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
94/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

47 จา้งเหมาพนักงานซ่อมบ ารุง
ระบบประปา 8,900.00      8,900.00      เฉพาะเจาะจง นายวิวัติ ดวงแกว้ นายวิวัติ ดวงแกว้

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ขอ้ตกลงจา้งเลขที ่
95/2566 ลงวันที ่    
  1 พ.ย. 65

48 อาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที ่
2/65 เดือน พ.ย. 65 79,826.56     79,826.56     เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์โคนมเชยีงใหม่ 
จ ากดั

สหกรณ์โคนมเชยีงใหม่ 
จ ากดั

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
53/2566 ลงวันที ่    
 1 พ.ย. 65

ณ วนัที ่1 พฤศจกิำยน 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน พฤศจกิำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน-หนังสือพิมพ์
(ล าพูนนิวส์) ประจ าเดือน พ.ย.65 300.00         300.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐนันท์ กองศรี น.ส.ณัฐนันท์ กองศรี

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
57/2566 ลงวันที ่    
 3 พ.ย. 65

2 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน-หนังสือพิมพ์
(สปอร์ตนิวส์) ประจ าเดือน พ.ย.
65

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

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
58/2566 ลงวันที ่    
 1 พ.ย. 65

3 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน-หนังสือพิมพ์
(ไทยรัฐ) ประจ าเดือน พ.ย.65 180.00         180.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ปราณี นวชยั น.ส.ปราณี นวชยั

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
59/2566 ลงวันที ่    
 1 พ.ย. 65

4 จา้งเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ
รถกู้ชพีฉกุเฉนิ(ทะเบียน กจ 
6234)

2,996.00      2,996.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท โตโยต้า ล้านนา 

จ ากดั
บริษัท โตโยต้า ล้านนา 

จ ากดั

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจา้งเลขที ่ 
50/2566 ลงวันที ่    
 3 พ.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน พฤศจกิำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วนัที ่3 พฤศจกิำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

56 จา้งเหมาถา่ยเอกสารพร้อมเขา้
เล่มแผนการด าเนินงาน ปี 2566 3,900.00      3,900.00      เฉพาะเจาะจง มายปร้ินช ์เทรดด้ิง มายปร้ินช ์เทรดด้ิง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจา้งเลขที ่
34/2566 ลงวันที ่    
 1 พ.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน พฤศจกิำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วนัที ่4 พฤศจกิำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือถงัพลาสติกสีด า ขนาด 30
 ลิตร จ านวน 68 ถงั(โครงการ
บริหารจดัการขยะในพืน้ที ่ต.ต้น
ธง)

7,820.00      7,820.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเปือ้นยิ้ม ร้านเปือ้นยิ้ม
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
73/2566 ลงวันที ่    
 4 พ.ย. 65

ณ วนัที ่11 พฤศจกิำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน พฤศจกิำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล(โครงการ
บริหารจดัการขยะในพืน้ที ่ต.ต้น
ธง)

450.00         450.00         เฉพาะเจาะจง ร้นเอย ูแอทล าพูน ร้นเอย ูแอทล าพูน
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ใบส่ังจา้งเลขที ่
62/2566 ลงวันที ่    
 11 พ.ย. 65

1 จา้งเหมาอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
(โครงการบริหารจดัการขยะใน
พืน้ที ่ต.ต้นธง)

1,650.00      1,650.00      เฉพาะเจาะจง นางสังวรรณ์ ทาเจริญ นางสังวรรณ์ ทาเจริญ
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ใบส่ังจา้งเลขที ่
63/2566 ลงวันที ่    
 11 พ.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน พฤศจกิำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วนัที ่11 พฤศจกิำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จา้งเหมาซ่อมแซม
รถจกัรยานยนต์(ทะเบียน ขขย 
961),(ทะเบียน 1 กช 1955)

2,130.00      2,130.00      เฉพาะเจาะจง นันท์มอเตอร์ล าพูน นันท์มอเตอร์ล าพูน

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจา้งเลขที ่
66/2566 ลงวันที ่    
 14 พ.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน พฤศจกิำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วนัที ่14 พฤศจกิำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จา้งเหมาท าอาหารว่างในการ
ประชมุสภา ทต.ต้นธง สมัย
สามัญ สมัยที ่4

750.00         750.00         เฉพาะเจาะจง ขนมบ้านทองกลาง ขนมบ้านทองกลาง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจา้งเลขที ่
71/2566 ลงวันที ่    
 28 พ.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน พฤศจกิำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วนัที ่28 พฤศจกิำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือครุภัณฑ์กอ่สร้าง-เคร่ืองอดั
อากาศปัม๊ลมแบบไร้น้ ามัน ขนาด
 1100 วัตต์ 1 เคร่ือง

10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท จอืฮะเซนเตอร์ 

จ ากดั
บริษัท จอืฮะเซนเตอร์ 

จ ากดั

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจา้งเลขที ่
86/2566 ลงวันที ่    
 29 พ.ย. 65

2 จดัซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร-เคร่ือง
สูบน้ าแบบปัม๊ไดโว่ ขนาด 2" 
จ านวน 1 เคร่ือง

5,800.00      5,800.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท จอืฮะเซนเตอร์ 

จ ากดั
บริษัท จอืฮะเซนเตอร์ 

จ ากดั

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจา้งเลขที ่
87/2566 ลงวันที ่    
 29 พ.ย. 65

เทศบำลต ำบลตน้ธง
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน พฤศจกิำยน 2565

ณ วนัที ่29 พฤศจกิำยน 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจำ้ง

 รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน-แบบพิมพ์ 
จ านวน 4 รายการ 2,540.00      2,540.00      เฉพาะเจาะจง

โรงพิมพ์อาสารักษา
ดินแดน

โรงพิมพ์อาสารักษา
ดินแดน

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่
88/2566 ลงวันที ่    
 30 พ.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน พฤศจกิำยน 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วนัที ่30 พฤศจกิำยน 2565


