
แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ้างเหมางานด้านสังคม
สงเคราะห์ 13,400.00      13,400.00      เฉพาะเจาะจง นางฐิติกาญจน์ นันติตา นางฐิติกาญจน์ นันติตา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
1/2562 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 61

2 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 
 ธรุการ 7,700.00       7,700.00       เฉพาะเจาะจง

นายกอบกูล ณ 
เชียงใหม่

นายกอบกูล ณ 
เชียงใหม่

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
2/2562 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 61

3 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงาน
ด้านวเิคราะห์นโยบายละ
แผน

7,900.00       7,900.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.กรณิการ์ อ๊อดเดช น.ส.กรณิการ์ อ๊อดเดช
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
3/2562 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 61

4 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล 7,800.00       7,800.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.นงเยาว ์ผะธง น.ส.นงเยาว ์ผะธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
4/2562 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 61

5 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงาน
เจ้าพนักงานธรุการ 7,500.00       7,500.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฬินญา กรัดศิริ น.ส.จุฬินญา กรัดศิริ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
5/2562 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 61
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ที่
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 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

6 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์ 7,500.00       7,500.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ทิพย์วรรณ ไพรสิงห์ น.ส.ทิพย์วรรณ ไพรสิงห์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
6/2562 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 61

7 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 
(แม่บ้าน) 7,800.00       7,800.00       เฉพาะเจาะจง นางเบญจพร สุจินา นางเบญจพร สุจินา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
7/2562 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 61

8 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 
(แม่บ้าน) 7,900.00       7,900.00       เฉพาะเจาะจง นางจิราวรรณ มูลธง นางจิราวรรณ มูลธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
8/2562 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 61

9 จ้างเหมาพนักงานคนขับรถ
7,800.00       7,800.00       เฉพาะเจาะจง นายเกษม สุภานันท์ นายเกษม สุภานันท์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
9/2562 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 61

10 จ้างเหมาพนักงานคนขับรถ
7,500.00       7,500.00       เฉพาะเจาะจง นายนฤทธิ ์มาลี นายนฤทธิ ์มาลี

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
10/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61
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เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

11 จ้างเหมางานช่างเทคนิค
8,000.00       8,000.00       เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย ปารัตน์ นายชาญชัย ปารัตน์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
11/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

12 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงาน
ด้านงานนิติการ 7,500.00       7,500.00       เฉพาะเจาะจง นางทักษญา พรหมแสน นางทักษญา พรหมแสน

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
12/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

13 จ้างเหมาพนักงานกูช้ีพ-
กูภ้ยั 10,000.00      10,000.00      เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ พนาดร นายยงยุทธ พนาดร

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
13/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

14 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

7,500.00       7,500.00       เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ ตาวงั นายอดิศักด์ิ ตาวงั
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
14/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

15 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

8,500.00       8,500.00       เฉพาะเจาะจง นายวษิณุ ริยาธง นายวษิณุ ริยาธง
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
15/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61
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สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

16 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

7,500.00       7,500.00       เฉพาะเจาะจง นายอมร เจริฐสุข นายอมร เจริฐสุข
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
16/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

17 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

7,500.00       7,500.00       เฉพาะเจาะจง นายพงศิพิชา ทาใจ นายพงศิพิชา ทาใจ
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
17/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

18 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

7,500.00       7,500.00       เฉพาะเจาะจง นายณัฐวฒิุ ทาธง นายณัฐวฒิุ ทาธง
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
18/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

19 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

8,500.00       8,500.00       เฉพาะเจาะจง นายธรีไนย กันทะกาศ นายธรีไนย กันทะกาศ
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
19/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

20 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

8,000.00       8,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอภชิาต อินต๊ะ นายอภชิาต อินต๊ะ
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
20/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61
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21 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านสุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและงาน
ควบคุมโรค

7,500.00       7,500.00       เฉพาะเจาะจง นายทรงวฒิุ ฟองอินทร์ นายทรงวฒิุ ฟองอินทร์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
21/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

22 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านสุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและงาน
ควบคุมโรคและงานสัตว
แพทย์

8,000.00       8,000.00       เฉพาะเจาะจง นายจิรายุทธ รัชตนุสรณ์ นายจิรายุทธ รัชตนุสรณ์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
22/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

23 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านบริการสาธารณสุข 8,000.00       8,000.00       ตกลงราคา น.ส.พิชชาพร ปัญญาค า น.ส.พิชชาพร ปัญญาค า

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
23/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

24 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านส่งเสริมสุขภาพ 8,000.00       8,000.00       เฉพาะเจาะจง

นายกฤษดา ปัญญาธ
นัญชัย

นายกฤษดา ปัญญาธ
นัญชัย

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
24/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

25 จ้างเหมาพนักงานผลิต
น้ าประปา 9,700.00       9,700.00       เฉพาะเจาะจง นายจิราวฒัน์ พงษ์ปาระ นายจิราวฒัน์ พงษ์ปาระ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
25/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61
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สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

26 จ้างเหมาพนักงานเก็บค่า
น้ าประปา 9,700.00       9,700.00       เฉพาะเจาะจง นายวรีศักด์ิ เกษมศิลป์ นายวรีศักด์ิ เกษมศิลป์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
26/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

27 จ้างเหมาพนักงานจด
มาตรวดัน้ า 9,700.00       9,700.00       เฉพาะเจาะจง

นายณัฐวชัต์ อุ่นเรือน
พิงค์

นายณัฐวชัต์ อุ่นเรือน
พิงค์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
27/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

28 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านส ารวจ 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรสวรรค์ แก้วมณี
แสง

น.ส.พรสวรรค์ แก้วมณี
แสง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
28/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

29 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านโยธา 10,500.00      10,500.00      เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ชัยวงค์ นายพงศกร ชัยวงค์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
29/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

30 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านไฟฟ้า 9,500.00       9,500.00       เฉพาะเจาะจง นายสวงิ ณ วงค์ นายสวงิ ณ วงค์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
30/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

31 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านไฟฟ้า 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายภานนท์ ค าวโิรจน์ นายภานนท์ ค าวโิรจน์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
31/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2561
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ตลุาคม 2561



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

32 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านไฟฟ้า 8,200.00       8,200.00       เฉพาะเจาะจง นายคมสัน เขียวธง นายคมสัน เขียวธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
32/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

33 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านธรุการ 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ดลฤดี ภญิโญค า น.ส.ดลฤดี ภญิโญค า

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
33/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

34 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 
(คนสวน) 8,300.00       8,300.00       เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ แสงสวา่ง นายสุรศักด์ิ แสงสวา่ง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
34/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

35 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 
(คนสวน) 8,200.00       8,200.00       เฉพาะเจาะจง นายทัศน์ สีค ามา นายทัศน์ สีค ามา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
35/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

36 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 
(คนสวน) 8,200.00       8,200.00       เฉพาะเจาะจง นายธนสาร ใจสุภา นายธนสาร ใจสุภา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
36/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

37 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 
(คนสวน) 8,000.00       8,000.00       เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงศ์ หอเงิน นายนัฐพงศ์ หอเงิน

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
37/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2561
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ตลุาคม 2561



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

38 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธรุการ 7,800.00       7,800.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.สุณีมาศ จีห้อม น.ส.สุณีมาศ จีห้อม

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
38/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

39 จ้างเหมาแม่บ้าน (ศพด.)
7,500.00       7,500.00       เฉพาะเจาะจง นางดาวรรณ ยะแก้ว นางดาวรรณ ยะแก้ว

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
39/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

40 จ้างเหมาผู้ช่วยนักวชิาการ
วฒันธรรม 7,500.00       7,500.00       เฉพาะเจาะจง นายธนาคาร ดวงแก้ว นายธนาคาร ดวงแก้ว

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
40/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

41 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี(ศพด) 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.นพรัตน์ เทียนอ่อน น.ส.นพรัตน์ เทียนอ่อน

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
41/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

42 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านธรุการและด้านพัสดุ 7,700.00       7,700.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.กุสุมา อินกัน น.ส.กุสุมา อินกัน

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
42/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

43 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี 7,500.00       7,500.00       เฉพาะเจาะจง นายพันโท มะรินทร์ นายพันโท มะรินทร์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
43/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2561
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ตลุาคม 2561



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

44 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินและ
ด้านจัดเก็บรายได้

7,800.00       7,800.00       เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ์ ค าใส นายพิทักษ์ ค าใส
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
44/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

45 จ้างเหมาปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องสาธารณสุขฯ 36,300.00      36,300.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเงินดีวสัดุภณัฑ์ ร้านเงินดีวสัดุภณัฑ์

ให้บริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
45/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

46 จ้างเหมาท าอาหาร
กลางวนั(ศพด)จ านวน 53
 คน ประจ าเดือน ต.ค. 
2561

22,260.00      22,260.00      เฉพาะเจาะจง
นางศรีรัตน์ เกษมเสนา

กุล
นางศรีรัตน์ เกษมเสนา

กุล

ให้บริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
46/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

47 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง-
จ านวน 5 รายการ(บริการ
 ปชช. ที่มาต้อนรับพอ
เอกประยุทธ ์จันทร์โอชา)

7,560.00       7,560.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.มงคล หจก.ส.มงคล
ให้บริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
1/2562 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2561
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ตลุาคม 2561



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

48 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ์ (ล าพูนนิวส์)
 ประจ าเดือน ต.ค.2561

150.00          150.00          เฉพาะเจาะจง ล าพูนนิวส์ ล าพูนนิวส์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
2/2562 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 61

49 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ์ (สปอร์ต
นิวส์) ประจ าเดือน ต.ค.
2561

300.00          300.00          เฉพาะเจาะจง สปอร์ตนิวส์ สปอร์ตนิวส์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
3/2562 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 61

50 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ์ (ล าพูนโม
เดิร์น) ประจ าเดือน ต.ค.
2561

345.00          345.00          เฉพาะเจาะจง ล าพูนโมเดิร์น ล าพูนโมเดิร์น
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
4/2562 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2561
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ตลุาคม 2561



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือทราย-จ านวน 5 คิว 
(เนื่องจากฝกตกหนักท า
ให้ชาวบ้านเดือดร้อน)

2,675.00       2,675.00       เฉพาะเจาะจง
หจก.ล าพูนธนวฒัน์

ก่อสร้าง
หจก.ล าพูนธนวฒัน์

ก่อสร้าง

ให้บริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
8/2562 ลงวนัที่     
 8 ต.ค. 61

2 จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่าง
แผนด าเนินงาน ประจ าปี 
งปม.2562

1,710.00       1,710.00       เฉพาะเจาะจง มายปร้ินซ์ เทรดด้ิง มายปร้ินซ์ เทรดด้ิง
ให้บริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
8/2562 ลงวนัที่     
 8 ต.ค. 61

3 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-
แบบพิมพ์ จ านวน 7 
รายการ

10,844.00      10,844.00      เฉพาะเจาะจง
โรงพิมพ์อาสารักษา

ดินแดน กรมปกครอง
โรงพิมพ์อาสารักษา

ดินแดน กรมปกครอง

ให้บริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 
17/2562 ลงวนัที่    
  8 ต.ค. 61

เทศบาลต าบลตน้ธง
ณ วันที่ 8 ตลุาคม 2561

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2561



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว-เต็นท์ทรงโค้ง-
เต็นท์กระโจม 146,000.00    146,000.00    เฉพาะเจาะจง

หจก.มาวนิเกรท เอ็นจิ
เนียร่ิง

หจก.มาวนิเกรท เอ็นจิ
เนียร่ิง

ให้บริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
10/2562 ลงวนัที่    
  10 ต.ค. 61

ณ วันที่ 10 ตลุาคม 2561

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2561
เทศบาลต าบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน-
จ านวน 3 รายการ 18,600.00      18,600.00      เฉพาะเจาะจง

ร้านศรีพรรณ
เฟอร์นิเจอร์

ร้านศรีพรรณ
เฟอร์นิเจอร์

ให้บริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
11/2562 ลงวนัที่    
  11 ต.ค. 61

2 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน-
เคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ 8,900.00       8,900.00       เฉพาะเจาะจง หจก.พอช.คอม หจก.พอช.คอม

ให้บริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
12/2562 ลงวนัที่    
  12 ต.ค. 61

3 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน-
ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 4
 ตู้

22,000.00      22,000.00      เฉพาะเจาะจง
ร้านศรีพรรณ
เฟอร์นิเจอร์

ร้านศรีพรรณ
เฟอร์นิเจอร์

ให้บริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
13/2562 ลงวนัที่    
  12 ต.ค. 61

4 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด
โทนสีเหลือง (เนื่องในวนั
คล้ายวนัสวรรคต ร.9)

1,000.00       1,000.00       เฉพาะเจาะจง
ร้านจันทร์หอม ดอกไม้

สด
ร้านจันทร์หอม ดอกไม้

สด

ให้บริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
14/2562 ลงวนัที่    
  12 ต.ค. 61

3 จ้างเหมาออกแบบ
ก่อสร้างโครงการพื้นฐาน-
จ านวน 9 รายการ

49,300.00      49,300.00      เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย จอมเดช นายฉัตรชัย จอมเดช
ให้บริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
58/2562 ลงวนัที่    
  12 ต.ค. 61

ณ วันที่ 11 ตลุาคม 2561

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2561
เทศบาลต าบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะ
และขนส่ง-แบตเตอร่ี 
จ านวน 1 ลูก (รถยนต์
กูช้พ กจ-6234)

3,800.00       3,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านธนวฒัน์ ยางยนต์ ร้านธนวฒัน์ ยางยนต์
ให้บริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
18/2562 ลงวนัที่    
  16 ต.ค. 61

เทศบาลต าบลตน้ธง
ณ วันที่ 16 ตลุาคม 2561

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2561



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-
จ านวน 8 รายการ 5,415.00       5,415.00       เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์น บจก.โมเดิร์น

ให้บริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
20/2562 ลงวนัที่    
  18 ต.ค. 61

2 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี งป
ม.2562

2,880.00       2,880.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมายปร้ินซ์ เทรดด้ิง ร้านมายปร้ินซ์ เทรดด้ิง
ให้บริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
15/2562 ลงวนัที่    
  18 ต.ค. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2561
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 18 ตลุาคม 2561



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด
โทนสีชมพ-ูจ านวน 1 พวง 1,000.00       1,000.00       เฉพาะเจาะจง

น้ายจันทร์หอม ดอกไม้
สด

น้ายจันทร์หอม ดอกไม้
สด

ให้บริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
21/2562 ลงวนัที่   
19 ต.ค. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2561
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 19 ตลุาคม 2561



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือทราย-จ านวน 8 คิว 
(เนื่องจากน้ าล้นตล่ิงเข้า
ท่วมบ้านเรือนปนะชาชน 
23-24 ต.ค. 2561)

4,280.00       4,280.00       เฉพาะเจาะจง
หจก.ล าพูนธนวฒัน์

ก่อสร้าง
หจก.ล าพูนธนวฒัน์

ก่อสร้าง

ให้บริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
26/2562 ลงวนัที่   
25 ต.ค. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2561
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 25 ตลุาคม 2561



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-
จ านวน 14 รายการ 16,414.00      16,414.00      เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์น บจก.โมเดิร์น

ให้บริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 
22/2562 ลงวนัที่   
29 ต.ค. 61

เทศบาลต าบลตน้ธง
ณ วันที่ 29 ตลุาคม 2561

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2561



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 
ภาคเรียนที่ 2/62 เดือน 
พ.ย. 2561 รร. 3 โรง

46,902.00      46,902.00      เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่

จ ากัด
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่

จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 
25/2562 ลงวนัที่   
31 ต.ค. 61

2 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 
ภาคเรียนที่ 2/62 เดือน 
พ.ย. 2561 (ศพด)

9,409.00       9,409.00       เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่

จ ากัด
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่

จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 
26/2562 ลงวนัที่   
31 ต.ค. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2561
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 31 ตลุาคม 2561


