
แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงานธรุการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
90/2566 ลงวนัที่     
 1 ธ.ค. 65

2 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 9,900.00    9,900.00    เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ ตาวงั นายอดิศักด์ิ ตาวงั

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
91/2566 ลงวนัที่     
 1 ธ.ค. 65

3 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 9,800.00    9,800.00    เฉพาะเจาะจง นายอมร เจริญสุข นายอมร เจริญสุข

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
92/2566 ลงวนัที่     
 1 ธ.ค. 65

4 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 8,900.00    8,900.00    เฉพาะเจาะจง นายณัชฑพล สายพันธุ์ นายณัชฑพล สายพันธุ์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
93/2566 ลงวนัที่     
 1 ธ.ค. 65

5 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวษิณุ ปัญโญ นายวษิณุ ปัญโญ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
94/2566 ลงวนัที่     
 1 ธ.ค. 65

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ธันวำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

6 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายอภชิิต ปัญโญ นายอภชิิต ปัญโญ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
95/2566 ลงวนัที่     
 1 ธ.ค. 65

7 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายอิทธชิัย ชัยมงคล นายอิทธชิัย ชัยมงคล

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
96/2566 ลงวนัที่     
 1 ธ.ค. 65

8 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เอกจีน นายพงศกร เอกจีน

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
97/2566 ลงวนัที่     
 1 ธ.ค. 65

9 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวนา สมบูรณ์ญา นายวนา สมบูรณ์ญา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
98/2566 ลงวนัที่     
 1 ธ.ค. 65

10 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุการ
9,100.00    9,100.00    เฉพาะเจาะจง นายกอบกูล ณ เชียงใหม่ นายกอบกูล ณ เชียงใหม่

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
99/2566 ลงวนัที่     
 1 ธ.ค. 65

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ธันวำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

11 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล 9,200.00    9,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นงเยาว ์ผะธง น.ส.นงเยาว ์ผะธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
100/2566 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 65

12 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (แม่บ้าน)

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
101/2566 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
102/2566 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 65

14 จ้างเหมาพนักงานขับรถ
8,900.00    8,900.00    เฉพาะเจาะจง นายอนุชา จันทร์เรือง นายอนุชา จันทร์เรือง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
103/2566 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 65

15 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงานด้าน
การประชาสัมพันธ์ 8,900.00    8,900.00    เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย วชิา นายเอกชัย วชิา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
104/2566 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 65

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ธันวำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
105/2566 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 65

17 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
บุคลากรและงานวเิคราะห์
นโยบายและแผน

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
106/2566 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 65

18 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้านธรุการ
7,200.00    7,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.รุจิรดา อริยา น.ส.รุจิรดา อริยา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
107/2566 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 65

19 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้านซ่อม
บ ารุง 7,800.00    7,800.00    เฉพาะเจาะจง นายพชรบุศย์ กันทะรัน นายพชรบุศย์ กันทะรัน

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
108/2566 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 65

20 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้านซ่อม
บ ารุง 8,032.00    8,032.00    เฉพาะเจาะจง นายชัชวาล พันธิเ์ดช นายชัชวาล พันธิเ์ดช

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
109/2566 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 65

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ธันวำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

20 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้านไฟฟ้า
8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายคมสัน เขียวธง นายคมสัน เขียวธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
110/2566 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 65

22 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้านไฟฟ้า

7,800.00    7,800.00    เฉพาะเจาะจง นายปรัชญา ปาระบ่อง นายปรัชญา ปาระบ่อง
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
111/2566 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 65

23 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้านงานกู้
ชีพฉุกเฉิน 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ เชื้อจันทรา นายอนันต์ เชื้อจันทรา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
112/2566 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 65

24 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้านงานกู้
ชีพฉุกเฉิน 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวรีวฒิุ บัวตูม นายวรีวฒิุ บัวตูม

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
113/2566 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 65

25 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
สุขาภบิาลอนามัยส่ิงแวดล้อมและ
งานควบคุมโรค

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
114/2566 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 65

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ธันวำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

26 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
สุขาภบิาลอนามัยส่ิงแวดล้อมและ
งานควบคุมโรค

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
115/2566 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 65

27 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพงานควบคุมโรค
และงานสัตวแพทย์

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
116/2566 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 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 
117/2566 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 65

29 จ้างเหมาแม่บ้าน (ศพด.)
8,900.00    8,900.00    เฉพาะเจาะจง นางดาวรรณ ยะแก้ว นางดาวรรณ ยะแก้ว

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
118/2566 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 65

30 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุการ
(ศพด) 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นางพูนศรี ต๊ะแก้ว นางพูนศรี ต๊ะแก้ว

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
119/2566 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 65

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ธันวำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
120/2566 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 65

32 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานในงาน
ส่งเสริมประเพณีศิลปวฒันธรรม
และด้านการศาศนา

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
121/2566 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 65

33 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้านธรุการ
7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฏฐณิชา พรมยะดวง น.ส.ณัฏฐณิชา พรมยะดวง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
122/2566 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 65

34 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คนสวน)
9,700.00    9,700.00    เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ แสงสวา่ง นายสุรศักด์ิ แสงสวา่ง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
123/2566 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 65

35 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คนสวน)
9,600.00    9,600.00    เฉพาะเจาะจง นายธนสาร ใจสุภา นายธนสาร ใจสุภา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
124/2566 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 65

ณ วันที่ 1 ธันวำคม 2565

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

36 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คนสวน)
9,300.00    9,300.00    เฉพาะเจาะจง นายทัศน์ สีค ามา นายทัศน์ สีค ามา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
125/2566 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 65

37 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คนสวน)

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
126/2566 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 65

38 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คนสวน)
7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง นายชาญรงค์ อุดก๋าธง นายชาญรงค์ อุดก๋าธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
127/2566 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 65

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

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
128/2566 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 65

40 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานซ่อมบ ารุง
ระบบประปา 10,900.00   10,900.00   เฉพาะเจาะจง นายณัฐวชัต์ อุ่นเรือนพิงค์ นายณัฐวชัต์ อุ่นเรือนพิงค์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
129/2566 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 65

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ธันวำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

41 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานซ่อมบ ารุง
ระบบประปา 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวงศกร หลวงขัน นายวงศกร หลวงขัน

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
130/2566 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
131/2566 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 65

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
132/2566 ลงวนัที่    
  1 ธ.ค. 65

44 จัดซ้ือวสัดุส 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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
94/2566 ลงวนัที่     
 1 ธ.ค. 65

45 จัดซ้ือวสัดุส 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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
95/2566 ลงวนัที่     
 1 ธ.ค. 65

ณ วันที่ 1 ธันวำคม 2565

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

46 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-หนังสือพิมพ์
(ไทยรัฐ) ประจ าเดือน ต.ค.65 220.00       220.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ปราณี นวชัย น.ส.ปราณี นวชัย

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
96/2566 ลงวนัที่     
 1 ธ.ค. 65

47 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์-
เคร่ืองพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ัง 1 เคร่ือง

7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง หจก.พอช.คอม หจก.พอช.คอม
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
97/2566 ลงวนัที่     
 1 ธ.ค. 65

48 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่
 2/2565 เดือน ธ.ค. 65 66,616.54   66,616.54   เฉพาะเจาะจง

บริษัท เชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จ ากัด

บริษัท เชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
98/2566 ลงวนัที่     
 1 ธ.ค. 65

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ธันวำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาท าตรายาง - จ านวน 5 
รายการ 560.00       560.00       เฉพาะเจาะจง มหาวนัถ้วยรางวลั มหาวนัถ้วยรางวลั

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
78/2566 ลงวนัที่     
 6 ธ.ค. 65

เทศบำลต ำบลตน้ธง
ณ วันที่ 6 ธันวำคม 2565

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย-์ยาและเวชภณัฑ์ 
จ านวน 11 รายการ

4,722.25    4,722.25    เฉพาะเจาะจง
องค์การเภสัชกรรม 

สาขาภาคเหนือ
องค์การเภสัชกรรม 

สาขาภาคเหนือ

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
107/2566 ลงวนัที่    
  7 ธ.ค. 65

2 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย-์ยาและเวชภณัฑ์ 
จ านวน 10 รายการ

7,708.00    7,708.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเทอดศักด์ิเภสัชกร ร้านเทอดศักด์ิเภสัชกร
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
108/2566 ลงวนัที่    
  7 ธ.ค. 65

3 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-
ใบเสร็จรับเงินค่าน้ าประปา 
จ านวน 100 เล่ม

4,403.30    4,403.30    เฉพาะเจาะจง
โรงพิมพ์อาสารักษา

ดินแดน กรมการปกครอง
โรงพิมพ์อาสารักษา

ดินแดน กรมการปกครอง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
109/2566 ลงวนัที่    
  7 ธ.ค. 65

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 7 ธันวำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน -
 จารบี จ านวน 1 รายการ 600.00       600.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ 
จ ากัด

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ 
จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
113/2566 ลงวนัที่    
  9 ธ.ค. 65

2 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์
 (ทะเบียน 1 กฎ 224 และ
ทะเบียน 1 กจ 4224)

840.00       840.00       เฉพาะเจาะจง
สมศักด์ิมอเตอร์ไบค์ โดย

 นายสมศักด์ิ นิลธง
สมศักด์ิมอเตอร์ไบค์ โดย

 นายสมศักด์ิ นิลธง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
84/2566 ลงวนัที่     
 9 ธ.ค. 65

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 9 ธันวำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกูช้ีพฉุกเฉิน 
(ทะเบียน กจ 6234) 5,403.50    5,403.50    เฉพาะเจาะจง หจก.45 แอร์ หจก.45 แอร์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
92/2566 ลงวนัที่     
 14 ธ.ค. 65

ณ วันที่ 14 ธันวำคม 2565

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 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 าเอกสาร
ประชาสัมพันธ ์เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการ
ด าเนินงานฯ

90,000.00   90,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอยู แอทล าพูน ร้านเอยู แอทล าพูน
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
97/2566 ลงวนัที่     
 16 ธ.ค. 65

ณ วันที่ 16 ธันวำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาท าแผ่นป้ายพลาสติกพีวี
ชีติดอักษรสต๊ิกเกอร์ จ านวน 8 
แผ่น

4,145.00    4,145.00    เฉพาะเจาะจง วทิยาดีไซน์ วทิยาดีไซน์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
103/2566 ลงวนัที่    
  22 ธ.ค. 65

22 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล(โครงการ
ต้ังจุดบริการในช่วงเทศกาล
(เทศกาลปีใหม่ 2566)) 11,350.00   11,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอยู แอทล าพูน ร้านเอยู แอทล าพูน

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
104/2566 ลงวนัที่    
  22 ธ.ค. 65

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 22 ธันวำคม 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 9 
รายการ 6,041.00    6,041.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ 
จ ากัด

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ 
จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
124/2566 ลงวนัที่    
  23 ธ.ค. 65

2 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร-รองเท้าบูท 
จ านวน 5 คู่ 1,100.00    1,100.00    เฉพาะเจาะจง นายสมใจ เอี้ยวสุข นายสมใจ เอี้ยวสุข

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
125/2566 ลงวนัที่    
  23 ธ.ค. 65

3 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว-ไม้
กวาดทางมะพร้าว จ านวน 10 ด้าม 700.00       700.00       เฉพาะเจาะจง นางลาวลัย์ ใจสุภา นางลาวลัย์ ใจสุภา

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
126/2566 ลงวนัที่    
  23 ธ.ค. 65

4 จ้างเหมาท าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 31 คน ประชุม
คณะกรรมฯ คร้ังที่ 2/2566

775.00       775.00       เฉพาะเจาะจง
ขนมบ้านทองกลาง โดย 
น.ส.มิ่งขวญั ทองกลาง

ขนมบ้านทองกลาง โดย 
น.ส.มิ่งขวญั ทองกลาง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
106/2566 ลงวนัที่    
  23 ธ.ค. 65

5 จ้างเหมาจัดท าอาหารวา่งพร้อม
เคร่ืองด่ืม เพื่อใช้รับรองผู้เข้าร่วม
ประชุมการติดฯ(2561-2565)

500.00       500.00       เฉพาะเจาะจง นางมยุรี ศรีธนัญชัย นางมยุรี ศรีธนัญชัย
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
107/2566 ลงวนัที่    
  23 ธ.ค. 65

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 23 ธันวำคม 2565



6 จ้างเหมาถ่ายเอกสารเล่มรายงาน
การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิน่ (2561-2565)

1,940.00    1,940.00    เฉพาะเจาะจง ร้านมายปร้ินซ์ เทรดด้ิง ร้านมายปร้ินซ์ เทรดด้ิง
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
108/2566 ลงวนัที่    
  23 ธ.ค. 65



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาล้างเคร่ืองปรับอากาศ 
(420/63/002) ห้องประชาสัมพันธ์ 642.00       642.00       เฉพาะเจาะจง

หจก.ซี.ซี.อิเลคทริค 
แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง

หจก.ซี.ซี.อิเลคทริค 
แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
113/2566 ลงวนัที่    
 26 ธ.ค. 65

2 จ้างเหมาล้างเคร่ืองปรับอากาศ 
(420/60/006) ห้องป้องกัน 909.50       909.50       เฉพาะเจาะจง

หจก.ซี.ซี.อิเลคทริค 
แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง

หจก.ซี.ซี.อิเลคทริค 
แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
114/2566 ลงวนัที่    
 26 ธ.ค. 65

3 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 
(ทะเบียน 2268) 1,700.00    1,700.00    เฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็มเซอร์วสิ โดย 
นายสมชาย สิทธตัิน

ร้านเอ็มเซอร์วสิ โดย 
นายสมชาย สิทธตัิน

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
115/2566 ลงวนัที่    
 26 ธ.ค. 65

ณ วันที่ 26 ธันวำคม 2565

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 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 จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว - 
ตู้เย็น จ านวน 1 เคร่ือง 12,900.00   12,900.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ บริษัท สหพานิช เชียงใหม่

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
132/2566 ลงวนัที่    
  27 ธ.ค. 65

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 27 ธันวำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือน้ าแข็งและน้ าด่ืม (โครงการ
ต้ังจุดบริการในช่วงเทศกาล
(เทศกาลปีใหม่ 2566))

4,620.00    4,620.00    เฉพาะเจาะจง ร้านใบเฟิร์น ร้านใบเฟิร์น
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
134/2566 ลงวนัที่    
  28 ธ.ค. 65

เทศบำลต ำบลตน้ธง
ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2565

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2565



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกติดต้ัง
เครนไฮโดรลิค (ทะเบียน 
80-7260)

1,100.00    1,100.00    เฉพาะเจาะจง
อู่ดลบริการ โดย นาย

บรรดล อุดตุ้ย
อู่ดลบริการ โดย นาย

บรรดล อุดตุ้ย

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
121/2566 ลงวนัที่    
  29 ธ.ค. 65

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2565
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 29 ธันวำคม 2565





















 


