
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

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

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
1/2562 ลงวันที่      
1 ต.ค. 61

2 จา้งเหมาผู้ช่วยเจา้หน้าที่  
ธรุการ 7,700.00     7,700.00     เฉพาะเจาะจง นายกอบกูล ณ เชียงใหม่ นายกอบกูล ณ เชียงใหม่

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
2/2562 ลงวันที่      
1 ต.ค. 61

3 จา้งเหมาผู้ช่วยปฏบิติังาน
ด้านวิเคราะหน์โยบายละ
แผน

7,900.00     7,900.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.กรณิการ์ อ๊อดเดช น.ส.กรณิการ์ อ๊อดเดช
เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
3/2562 ลงวันที่      
1 ต.ค. 61

4 จา้งเหมาผู้ช่วยเจา้หน้าที่
บนัทกึข้อมูล 7,800.00     7,800.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.นงเยาว์ ผะธง น.ส.นงเยาว์ ผะธง

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
4/2562 ลงวันที่      
1 ต.ค. 61

5 จา้งเหมาผู้ช่วยปฏบิติังาน
เจา้พนักงานธุรการ 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.จฬิุนญา กรัดศิริ น.ส.จฬิุนญา กรัดศิริ

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
5/2562 ลงวันที่      
1 ต.ค. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2561
เทศบาลต าบลต้นธง

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

6 จา้งเหมาผู้ช่วยปฏบิติังาน
ด้านการประชาสัมพนัธ์ 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ทพิยว์รรณ ไพรสิงห์ น.ส.ทพิยว์รรณ ไพรสิงห์

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
6/2562 ลงวันที่      
1 ต.ค. 61

7 จา้งเหมาคนงานทั่วไป 
(แม่บา้น) 7,800.00     7,800.00     เฉพาะเจาะจง นางเบญจพร สุจนิา นางเบญจพร สุจนิา

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
7/2562 ลงวันที่      
1 ต.ค. 61

8 จา้งเหมาคนงานทั่วไป 
(แม่บา้น) 7,900.00     7,900.00     เฉพาะเจาะจง นางจริาวรรณ มูลธง นางจริาวรรณ มูลธง

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
8/2562 ลงวันที่      
1 ต.ค. 61

9 จา้งเหมาพนักงานคนขับรถ
7,800.00     7,800.00     เฉพาะเจาะจง นายเกษม สุภานันท์ นายเกษม สุภานันท์

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
9/2562 ลงวันที่      
1 ต.ค. 61

10 จา้งเหมาพนักงานคนขับรถ
7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นายนฤทธิ์ มาลี นายนฤทธิ์ มาลี

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
10/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
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แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

11 จา้งเหมางานช่างเทคนิค
8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย ปารัตน์ นายชาญชัย ปารัตน์

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
11/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

12 จา้งเหมาผู้ช่วยปฏบิติังาน
ด้านงานนิติการ 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นางทกัษญา พรหมแสน นางทกัษญา พรหมแสน

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
12/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

13 จา้งเหมาพนักงานกูช้ีพ-กูภ้ยั
10,000.00   10,000.00   เฉพาะเจาะจง นายยงยทุธ พนาดร นายยงยทุธ พนาดร

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
13/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

14 จา้งเหมาผู้ช่วยเจา้หน้าที่
พนักงานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ ตาวัง นายอดิศักด์ิ ตาวัง
เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
14/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

15 จา้งเหมาเจา้หน้าที่พนักงาน
ปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

8,500.00     8,500.00     เฉพาะเจาะจง นายวิษณุ ริยาธง นายวิษณุ ริยาธง
เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
15/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

เทศบาลต าบลต้นธง
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
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แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

16 จา้งเหมาเจา้หน้าที่พนักงาน
ปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นายอมร เจริฐสุข นายอมร เจริฐสุข
เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
16/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

17 จา้งเหมาเจา้หน้าที่พนักงาน
ปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นายพงศิพชิา ทาใจ นายพงศิพชิา ทาใจ
เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
17/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

18 จา้งเหมาเจา้หน้าที่พนักงาน
ปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ ทาธง นายณัฐวุฒิ ทาธง
เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
18/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

19 จา้งเหมาเจา้หน้าที่พนักงาน
ปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

8,500.00     8,500.00     เฉพาะเจาะจง นายธีรไนย กันทะกาศ นายธีรไนย กันทะกาศ
เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
19/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

20 จา้งเหมาเจา้หน้าที่พนักงาน
ปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอภชิาต อินต๊ะ นายอภชิาต อินต๊ะ
เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
20/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
เทศบาลต าบลต้นธง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

21 จา้งเหมาช่วยปฏบิติังาน
ด้านสุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและงานควบคุม
โรค

7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นายทรงวุฒิ ฟองอินทร์ นายทรงวุฒิ ฟองอินทร์
เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
21/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

22 จา้งเหมาช่วยปฏบิติังาน
ด้านสุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและงานควบคุม
โรคและงานสัตวแพทย์

8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง นายจริายทุธ รัชตนุสรณ์ นายจริายทุธ รัชตนุสรณ์
เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
22/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

23 จา้งเหมาช่วยปฏบิติังาน
ด้านบริการสาธารณสุข 8,000.00     8,000.00     ตกลงราคา น.ส.พชิชาพร ปญัญาค า น.ส.พชิชาพร ปญัญาค า

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
23/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

24 จา้งเหมาช่วยปฏบิติังาน
ด้านส่งเสริมสุขภาพ 8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง

นายกฤษดา ปญัญาธนัญ
ชัย

นายกฤษดา ปญัญาธนัญ
ชัย

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
24/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

25 จา้งเหมาพนักงานผลิต
น้ าประปา 9,700.00     9,700.00     เฉพาะเจาะจง นายจริาวัฒน์ พงษป์าระ นายจริาวัฒน์ พงษป์าระ

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
25/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
เทศบาลต าบลต้นธง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

26 จา้งเหมาพนักงานเก็บค่า
น้ าประปา 9,700.00     9,700.00     เฉพาะเจาะจง นายวีรศักด์ิ เกษมศิลป์ นายวีรศักด์ิ เกษมศิลป์

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
26/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

27 จา้งเหมาพนักงานจดมาตร
วัดน้ า 9,700.00     9,700.00     เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัชต์ อุน่เรือนพงิค์ นายณัฐวัชต์ อุน่เรือนพงิค์

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
27/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

28 จา้งเหมาช่วยปฏบิติังาน
ด้านส ารวจ 7,000.00     7,000.00     เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรสวรรค์ แก้วมณี
แสง

น.ส.พรสวรรค์ แก้วมณี
แสง

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
28/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

29 จา้งเหมาช่วยปฏบิติังานด้าน
โยธา 10,500.00   10,500.00   เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ชัยวงค์ นายพงศกร ชัยวงค์

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
29/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

30 จา้งเหมาช่วยปฏบิติังานด้าน
ไฟฟา้ 9,500.00     9,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสวิง ณ วงค์ นายสวิง ณ วงค์

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
30/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
เทศบาลต าบลต้นธง

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

31 จา้งเหมาช่วยปฏบิติังานด้าน
ไฟฟา้ 9,000.00     9,000.00     เฉพาะเจาะจง นายภานนท ์ค าวิโรจน์ นายภานนท ์ค าวิโรจน์

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
31/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

32 จา้งเหมาช่วยปฏบิติังานด้าน
ไฟฟา้ 8,200.00     8,200.00     เฉพาะเจาะจง นายคมสัน เขียวธง นายคมสัน เขียวธง

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
32/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

33 จา้งเหมาช่วยปฏบิติังาน
ด้านธุรการ 7,000.00     7,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ดลฤดี ภญิโญค า น.ส.ดลฤดี ภญิโญค า

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
33/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

34 จา้งเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 8,300.00     8,300.00     เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ แสงสว่าง นายสุรศักด์ิ แสงสว่าง

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
34/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

35 จา้งเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 8,200.00     8,200.00     เฉพาะเจาะจง นายทศัน์ สีค ามา นายทศัน์ สีค ามา

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
35/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

เทศบาลต าบลต้นธง
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

36 จา้งเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 8,200.00     8,200.00     เฉพาะเจาะจง นายธนสาร ใจสุภา นายธนสาร ใจสุภา

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
36/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

37 จา้งเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงศ์ หอเงิน นายนัฐพงศ์ หอเงิน

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
37/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

38 จา้งเหมาผู้ช่วยเจา้หน้าที่
ธุรการ 7,800.00     7,800.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.สุณีมาศ จีห้อม น.ส.สุณีมาศ จีห้อม

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
38/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

39 จา้งเหมาแม่บา้น (ศพด.)

7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นางดาวรรณ ยะแก้ว นางดาวรรณ ยะแก้ว
เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
39/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

40 จา้งเหมาผู้ช่วยนักวิชาการ
วัฒนธรรม 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นายธนาคาร ดวงแก้ว นายธนาคาร ดวงแก้ว

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
40/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

เทศบาลต าบลต้นธง
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

41 จา้งเหมาผู้ช่วยเจา้หน้าที่
การเงินและบญัชี(ศพด) 7,000.00     7,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.นพรัตน์ เทยีนอ่อน น.ส.นพรัตน์ เทยีนอ่อน

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
41/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

42 จา้งเหมาช่วยปฏบิติังาน
ด้านธุรการและด้านพสัดุ 7,700.00     7,700.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.กุสุมา อินกัน น.ส.กุสุมา อินกัน

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
42/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

43 จา้งเหมาช่วยปฏบิติังาน
ด้านการเงินและบญัชี 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นายพนัโท มะรินทร์ นายพนัโท มะรินทร์

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
43/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

44 จา้งเหมาช่วยปฏบิติังาน
ด้านแผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพยสิ์นและด้าน
จดัเก็บรายได้

7,800.00     7,800.00     เฉพาะเจาะจง นายพทิกัษ ์ค าใส นายพทิกัษ ์ค าใส
เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
44/2562 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 61

45 จา้งเหมาช่วยปฏบิติังาน
ด้านจดัเก็บรายได้และ
การเงิน

7,900.00     7,900.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.พชัริทร์ อินทร์วรรณ น.ส.พชัริทร์ อินทร์วรรณ
เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
62/2562 ลงวันที่    
1 พ.ย. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

เทศบาลต าบลต้นธง
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

46 จา้งเหมาท าอาหารกลางวัน 
(ศพด) จ านวน 65 คน 
ประจ าเดือน พ.ย. 61

28,600.00   28,600.00   เฉพาะเจาะจง นางศรีรัตน์ เกษมเสนากุล นางศรีรัตน์ เกษมเสนากุล
ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
61/2562 ลงวันที่    
1 พ.ย. 61

47 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน-
หนังสือพมิพ(์ล าพนูนิวส์)
ประจ าเดือน พ.ย.2561

150.00       150.00       เฉพาะเจาะจง ร้านล าพนูนิวส์ ร้านล าพนูนิวส์

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
61/2562 ลงวันที่    
1 พ.ย. 61

48 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน-
หนังสือพมิพ(์สปอร์ตนิวส์)
ประจ าเดือน พ.ย.2561 300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสปอร์ตนิวส์ ร้านสปอร์ตนิวส์

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
61/2562 ลงวันที่    
1 พ.ย. 61

49 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน-
หนังสือพมิพ(์ล าพนูโม
เดิร์น)ประจ าเดือน พ.ย.
2561

355.00       355.00       เฉพาะเจาะจง ล าพนูโมเดิร์น ล าพนูโมเดิร์น
เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
61/2562 ลงวันที่    
1 พ.ย. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

เทศบาลต าบลต้นธง

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์-
จ านวน 3 รายการ 5,230.00     5,230.00     เฉพาะเจาะจง

ร้านคอมพวิเตอร์ เฮาส์ 
แอนด์ เซอร์วิส

ร้านคอมพวิเตอร์ เฮาส์ 
แอนด์ เซอร์วิส

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
34/2562 ลงวันที่    
5 พ.ย. 61

2 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพวิเตอร์(หมายเลข
ครุภณัฑ์ 416/56/027)

2,000.00     2,000.00     เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมพวิเตอร์ เฮาส์ 

แอนด์ เซอร์วิส
ร้านคอมพวิเตอร์ เฮาส์ 

แอนด์ เซอร์วิส

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจา้งเลขที่ 
23/2562 ลงวันที่    
5 พ.ย. 61

3 จา้งเหมาช่วยปฏบิติังาน
ด้านธุรการ(ศพด)

6,066.00     6,066.00     เฉพาะเจาะจง นางพนูศรี ต๊ะแก้ว นางพนูศรี ต๊ะแก้ว
ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
63/2562 ลงวันที่    
5 พ.ย. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

เทศบาลต าบลต้นธง

ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 
จ านวน 3 รายการ 1,920.00     1,920.00     เฉพาะเจาะจง

ร้านคอมพวิเตอร์ เฮาส์ 
แอนด์ เซอร์วิส

ร้านคอมพวิเตอร์ เฮาส์ 
แอนด์ เซอร์วิส

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
36/2562 ลงวันที่    
6 พ.ย. 61

2 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ จ านวน 2 
เคร่ือง (เลขครุภณัฑ์ 
416/54/022,416/46/006)

1,000.00     1,000.00     เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมพวิเตอร์ เฮาส์ 

แอนด์ เซอร์วิส
ร้านคอมพวิเตอร์ เฮาส์ 

แอนด์ เซอร์วิส

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจา้งเลขที่ 
25/2562 ลงวันที่    
6 พ.ย. 61

ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

เทศบาลต าบลต้นธง



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จดัซ้ือวัสดุก่อสร้าง-จ านวน 
8 รายการ 2,451.00     2,451.00     เฉพาะเจาะจง

หจก.ล าพนูธนวัฒน์
ก่อสร้าง(ส านักงานใหญ)่

หจก.ล าพนูธนวัฒน์
ก่อสร้าง(ส านักงานใหญ)่

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่
43/2562 ลงวันที่ 13
 พ.ย. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

เทศบาลต าบลต้นธง

ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จดัซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว-
จ านวน 4 รายการ 5,832.00     5,832.00     เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์น บจก.โมเดิร์น

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่
46/2562 ลงวันที่ 15
 พ.ย. 61

2 จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ-
จ านวน 4 รายการ 8,148.00     8,148.00     เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์น บจก.โมเดิร์น

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่
47/2562 ลงวันที่ 15
 พ.ย. 61

3 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน-จ านวน
 38 รายการ 24,639.00   24,639.00   เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์น บจก.โมเดิร์น

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่
31/2562 ลงวันที่ 15
 พ.ย. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

เทศบาลต าบลต้นธง

ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จา้งเหมาท าปา้ยไวนิล
ประชาสัมพนัธ์(โครง
การต๋ามฮีตโตยฮอย 
ประจ าป ี61)

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสวรรค์ดีไซน์ ร้านสวรรค์ดีไซน์

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจา้งเลขที่ 
40/2562 ลงวันที่   
19 พ.ย. 61

2 จดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์การอบรม
(โครงการต๋ามฮีตโตยฮอย 
ประจ าป ี61)

28,850.00   28,850.00   เฉพาะเจาะจง นายสมนึก จงถาวร นายสมนึก จงถาวร

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 
35/2562 ลงวันที่   
19 พ.ย. 61

3 จา้งเหมาท าอาหารกลางวัน
 1 มือ้ (โครงการต๋ามฮีตโตย
ฮอย ประจ าป ี61)

28,000.00   28,000.00   เฉพาะเจาะจง นายธนากร สุภาค า นายธนากร สุภาค า

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
72/2562 ลงวันที่   
19 พ.ย. 61

4 จา้งเหมาท าอาหารว่าง 2 
มือ้ (โครงการต๋ามฮีตโตย
ฮอย ประจ าป ี61)

17,500.00   17,500.00   เฉพาะเจาะจง นายธนากร สุภาค า นายธนากร สุภาค า

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
73/2562 ลงวันที่   
19 พ.ย. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2561
เทศบาลต าบลต้นธง

ณ วันที่  19  พฤศจิกายน 2561



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จา้งเหมาถ่ายเอกสาร
ติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีป ี
(2561-2564)

1,230.00     1,230.00     เฉพาะเจาะจง ร้านมายปร้ินซ์ เทรดด้ิง ร้านมายปร้ินซ์ เทรดด้ิง

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจา้งเลขที่ 
44/2562 ลงวันที่  
23 พ.ย. 61

2 จา้งเหมาซ่อมแซม
รถบรรทกุน้ าดับเพลิง 
(หมายเลขทะเบยีน 80-6907

9,980.00     9,980.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุตต์ิการช่าง ร้านรุตต์ิการช่าง

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจา้งเลขที่ 
45/2562 ลงวันที่  
23 พ.ย. 61

3 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์-
จ านวน 12 รายการ 70,090.00   70,090.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พรพชัสิญา หจก.พรพชัสิญา

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 
40/2562 ลงวันที่  
23 พ.ย. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2561
เทศบาลต าบลต้นธง

ณ วันที่  23  พฤศจิกายน 2561



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน-
เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1
 เคร่ือง

23,000.00   23,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านปงิปองโฟกัส ร้านปงิปองโฟกัส

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
55/2562 ลงวันที่ 26
 พ.ย. 61

เทศบาลต าบลต้นธง
ณ วันที่  26  พฤศจิกายน 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2561



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จา้งเหมาท าอาหารว่างและ
อาหารกลางวัน(ประชุมสภา
 ทต.ต้นธง สมัยสามัญ สมัย
ที่ 4 ประจ าป ี2561)

3,150.00     3,150.00     เฉพาะเจาะจง นางสุนีย ์กันทะธง นางสุนีย ์กันทะธง

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจา้งเลขที่ 
49/2562 ลงวันที่ 28
 พ.ย. 61

1 จา้งเหมาบนัทกึภาพ
เคล่ือนไหว(ประชุมสภา 
ทต.ต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่
 4 ประจ าป ี2561)

2,500.00     2,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอายมีเดีย ร้านอายมีเดีย

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจา้งเลขที่ 
50/2562 ลงวันที่ 28
 พ.ย. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2561
เทศบาลต าบลต้นธง

ณ วันที่  28  พฤศจิกายน 2561



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ-
จ านวน 10 รายการ 19,847.43   19,847.43   เฉพาะเจาะจง

หจก.แสงทองอิเลคทริด
แอนด์จเินียร่ิง

หจก.แสงทองอิเลคทริด
แอนด์จเินียร่ิง

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 
43/2562 ลงวันที่ 29
 พ.ย. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2561
เทศบาลต าบลต้นธง

ณ วันที่  29  พฤศจิกายน 2561


