
แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ้างเหมางานด้านสังคมสงเคราะห์
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 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงานด้าน
วเิคราะห์นโยบายละแผน 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 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล 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 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงานเจ้า
พนักงานธรุการ 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

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2561
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

6 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 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

ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2561
เทศบาลต าบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

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 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงานด้านงาน
นิติการ 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 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ ตาวงั นายอดิศักด์ิ ตาวงั

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
14/2562 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 61

15 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 8,500.00    8,500.00    เฉพาะเจาะจง นายวษิณุ ริยาธง นายวษิณุ ริยาธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
15/2562 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2561
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

16 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง นายอมร เจริฐสุข นายอมร เจริฐสุข

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
16/2562 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 61

17 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง นายพงศิพิชา ทาใจ นายพงศิพิชา ทาใจ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
17/2562 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 61

18 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง นายณัฐวฒิุ ทาธง นายณัฐวฒิุ ทาธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
18/2562 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 61

19 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 8,500.00    8,500.00    เฉพาะเจาะจง นายธรีไนย กันทะกาศ นายธรีไนย กันทะกาศ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
19/2562 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 61

20 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายอภชิาต อินต๊ะ นายอภชิาต อินต๊ะ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
20/2562 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 61

เทศบาลต าบลตน้ธง
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

21 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
สุขาภบิาลอนามัยส่ิงแวดล้อมและ
งานควบคุมโรค

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
21/2562 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 61

22 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
สุขาภบิาลอนามัยส่ิงแวดล้อมและ
งานควบคุมโรคและงานสัตวแพทย์ 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายจิรายุทธ รัชตนุสรณ์ นายจิรายุทธ รัชตนุสรณ์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
22/2562 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 61

23 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
บริการสาธารณสุข 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 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง

นายกฤษดา ปัญญาธนัญ
ชัย

นายกฤษดา ปัญญาธนัญ
ชัย

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
24/2562 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 61

25 จ้างเหมาพนักงานผลิตน้ าประปา
9,700.00    9,700.00    เฉพาะเจาะจง นายจิราวฒัน์ พงษ์ปาระ นายจิราวฒัน์ พงษ์ปาระ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
25/2562 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2561
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

26 จ้างเหมาพนักงานเก็บค่าน้ าประปา
9,700.00    9,700.00    เฉพาะเจาะจง นายวรีศักด์ิ เกษมศิลป์ นายวรีศักด์ิ เกษมศิลป์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
26/2562 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 61

27 จ้างเหมาพนักงานจดมาตรวดัน้ า

9,700.00    9,700.00    เฉพาะเจาะจง นายณัฐวชัต์ อุ่นเรือนพิงค์ นายณัฐวชัต์ อุ่นเรือนพิงค์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
27/2562 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 61

28 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้านส 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 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้านโยธา
10,500.00   10,500.00   เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ชัยวงค์ นายพงศกร ชัยวงค์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
29/2562 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 61

30 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้านไฟฟ้า
9,500.00    9,500.00    เฉพาะเจาะจง นายสวงิ ณ วงค์ นายสวงิ ณ วงค์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
30/2562 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2561
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

31 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้านไฟฟ้า
9,000.00    9,000.00    เฉพาะเจาะจง นายภานนท์ ค าวโิรจน์ นายภานนท์ ค าวโิรจน์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
31/2562 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 61

32 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้านไฟฟ้า

8,200.00    8,200.00    เฉพาะเจาะจง นายคมสัน เขียวธง นายคมสัน เขียวธง
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
32/2562 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 61

33 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้านธรุการ

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

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2561
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

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

38 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุการ

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

ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2561
เทศบาลต าบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

41 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี(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 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ธรุการและด้านพัสดุ 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 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
การเงินและบัญชี 7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง นายพันโท มะรินทร์ นายพันโท มะรินทร์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
43/2562 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 61

44 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้านแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและ
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 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
จัดเก็บรายได้และการเงิน 7,900.00    7,900.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชริทร์ อินทร์วรรณ น.ส.พัชริทร์ อินทร์วรรณ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
62/2562 ลงวนัที่     
   1 พ.ย. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2561
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

46 จ้างเหมาท าอาหารกลางวนัศูนย์
เด็กเล็ก จ านวน 65 คน 
ประจ าเดือน ธนัวาคม 2561

23,400.00   23,400.00   เฉพาะเจาะจง นางศรีรัตน์ เกษมเสนากุล นางศรีรัตน์ เกษมเสนากุล
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
76/2562 ลงวนัที่ 
3 ธ.ค. 61

47 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-หนังสือพิมพ์
(ล าพูนนิวส์)ประจ าเดือน ธ.ค.2561 150.00       150.00       เฉพาะเจาะจง ร้านล าพูนนิวส์ ร้านล าพูนนิวส์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
60/2562 ลงวนัที่ 
3 ธ.ค. 61

48 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-หนังสือพิมพ์
(สปอร์ตนิวส์)ประจ าเดือน ธ.ค.
2561

300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสปอร์ตนิวส์ ร้านสปอร์ตนิวส์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
61/2562 ลงวนัที่ 
3 ธ.ค. 61

49 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-หนังสือพิมพ์
(ล าพูนโมเดิร์น)ประจ าเดือน ธ.ค.
2561

315.00       315.00       เฉพาะเจาะจง ล าพูนโมเดิร์น ล าพูนโมเดิร์น
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
62/2562 ลงวนัที่ 
3 ธ.ค. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2561
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลพระบรม
ฉายาลักษณ์ ร.9 (ขนาด 1*2 ม. 
พร้อมโครงไม)้

700.00       700.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสวรรค์ดีไซน์ ร้านสวรรค์ดีไซน์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
55/2562 ลงวนัที่ 
4 ธ.ค. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2561
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง-
รถจักรยานยนต์(กพต-238)

1,620.00    1,620.00    เฉพาะเจาะจง ร้านป๊อกออโต้เซอร์วสิ ร้านป๊อกออโต้เซอร์วสิ
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
56/2562 ลงวนัที่ 
7 ธ.ค. 61

2 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์
การเกษตร-ปั๊มน้ าหอยโข่ง จ านวน
 1 ตัว

2,530.00    2,530.00    เฉพาะเจาะจง ร้านนราศักด์ิมอเตอร์ ร้านนราศักด์ิมอเตอร์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
57/2562 ลงวนัที่ 
7 ธ.ค. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2561
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเล่ม
(รายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา(ไตรมาสที่ 4) 5,395.00    5,395.00    เฉพาะเจาะจง ร้านมายปร้ินซ์ เทรดด้ิง ร้านมายปร้ินซ์ เทรดด้ิง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
59/2562 ลงวนัที่ 
11 ธ.ค. 61

2 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร(แผนพัฒนา
ท้องถิน่สีปี (2561-2564)แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 5)

650.00       650.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมายปร้ินซ์ เทรดด้ิง ร้านมายปร้ินซ์ เทรดด้ิง
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
60/2562 ลงวนัที่ 
11 ธ.ค. 61

3 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องกอง
ช่าง-จ านวน 3 รายการ 4,500.00    4,500.00    เฉพาะเจาะจง นายนิวฒัน์ ต้นตรา นายนิวฒัน์ ต้นตรา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
61/2562 ลงวนัที่ 
11 ธ.ค. 61

4 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กูช้ีพ
(ทะเบียน บน-2268) 1,750.00    1,750.00    เฉพาะเจาะจง ร้านธนวฒัน์ ยางยนต์ ร้านธนวฒัน์ ยางยนต์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
62/2562 ลงวนัที่ 
11 ธ.ค. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2561
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย-ุปล๊ัก
ไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 237.00       237.00       เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์น บจก.โมเดิร์น

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
68/2562 ลงวนัที่ 
12 ธ.ค. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2561
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-จ านวน 8 
รายการ 4,371.00    4,371.00    เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์น บจก.โมเดิร์น

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
69/2562 ลงวนัที่ 
13 ธ.ค. 61

ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2561
เทศบาลต าบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง-
ยางรถยนต์และแบตเตอร่ี (กค-
431) 2 รายการ

12,080.00   12,080.00   เฉพาะเจาะจง หจก.สตางค์ยางยนต์ หจก.สตางค์ยางยนต์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 
50/2562 ลงวนัที่ 
14 ธ.ค. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2561
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่  14 ธันวาคม 2561



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์
(โครงการต้ังจุดบริการช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 27 ธ.ค.61-2 ม.ค.62)

7,450.00    7,450.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสวรรค์ดีไซน์ ร้านสวรรค์ดีไซน์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
65/2562 ลงวนัที่ 
17 ธ.ค. 61

2 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
สุขาภบิาลอนามัยส่ิงแวดล้อม     
(17 ธ.ค.61-31 ม.ีค.62)

8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.อารียา ใจชม น.ส.อารียา ใจชม
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
82/2562 ลงวนัที่ 
17 ธ.ค. 61

3 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานธรุการ     
(17 ธ.ค.61-31 ม.ีค.62) 7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง นายประพัฒน์ กันทาธง นายประพัฒน์ กันทาธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
83/2562 ลงวนัที่ 
17 ธ.ค. 61

เทศบาลต าบลตน้ธง
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2561



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์-จ านวน 2 
รายการ 1,590.00    1,590.00    เฉพาะเจาะจง หจก.พรพัธสิญา หจก.พรพัธสิญา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
76/2562 ลงวนัที่ 
20 ธ.ค. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2561
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือเคร่ืองด่ืม ชา กาแฟ
(โครงการต้ังจุดบริการช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 27 ธ.ค.61-2 ม.ค.62) 1,276.00    1,276.00    เฉพาะเจาะจง บจก.แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท บจก.แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
77/2562 ลงวนัที่ 
21 ธ.ค. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2561
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ืออุปกรณ์-จ านวน 8 รายการ 
(โครงการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิน่ ฯ)

3,105.00    3,105.00    เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์น บจก.โมเดิร์น
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
79/2562 ลงวนัที่ 
24 ธ.ค. 61

2 จ้างเหมาซ่อมแซมตรวจเช็คตาม
ระยะทางใช้งานรถกูช้ีพ (กจ-6234) 2,759.53    2,759.53    เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าล้านนา บจก.โตโยต้าล้านนา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
69/2562 ลงวนัที่ 
24 ธ.ค. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2561
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561


