
แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ๎างเหมางานด๎านสังคม
สงเคราะห์ 13,800.00   13,800.00   เฉพาะเจาะจง นางฐิติกาญจน์ นันติตา นางฐิติกาญจน์ นันติตา

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
94/2562 ลงวนัที่     
  28 ธ.ค. 61

2 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าที่  
ธรุการ 8,100.00    8,100.00    เฉพาะเจาะจง นายกอบกูล ณ เชียงใหมํ นายกอบกูล ณ เชียงใหมํ

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
95/2562 ลงวนัที่     
  28 ธ.ค. 61

3 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าที่
บันทึกข๎อมูล 8,200.00    8,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นงเยาว ์ผะธง น.ส.นงเยาว ์ผะธง

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
97/2562 ลงวนัที่     
  28 ธ.ค. 61

4 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยปฏบิัติงาน
เจ๎าพนักงานธรุการ 7,900.00    7,900.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฬินญา กรัดศิริ น.ส.จุฬินญา กรัดศิริ

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
98/2562 ลงวนัที่     
  28 ธ.ค. 61

5 จ๎างเหมาคนงานทั่วไป 
(แมํบ๎าน) 8,100.00    8,100.00    เฉพาะเจาะจง นางเบญจพร สุจินา นางเบญจพร สุจินา

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
100/2562 ลงวนัที่    
 28 ธ.ค. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 มกราคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

6 จ๎างเหมาคนงานทั่วไป 
(แมํบ๎าน) 8,200.00    8,200.00    เฉพาะเจาะจง นางจิราวรรณ มูลธง นางจิราวรรณ มูลธง

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
101/2562 ลงวนัที่    
 28 ธ.ค. 61

7 จ๎างเหมาพนักงานคนขับรถ

7,800.00    7,800.00    เฉพาะเจาะจง นายนฤทธิ ์มาลี นายนฤทธิ ์มาลี
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
103/2562 ลงวนัที่    
 28 ธ.ค. 61

8 จ๎างเหมางานชํางเทคนิค
8,300.00    8,300.00    เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย ปารัตน์ นายชาญชัย ปารัตน์

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
104/2562 ลงวนัที่    
 28 ธ.ค. 61

9 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านงานนิติการ 7,900.00    7,900.00    เฉพาะเจาะจง นางทักษญา พรหมแสน นางทักษญา พรหมแสน

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
105/2562 ลงวนัที่    
 28 ธ.ค. 61

10 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

7,800.00    7,800.00    เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ ตาวงั นายอดิศักด์ิ ตาวงั
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
106/2562 ลงวนัที่    
 28 ธ.ค. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 มกราคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

11 จ๎างเหมาเจ๎าหน๎าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

8,900.00    8,900.00    เฉพาะเจาะจง นายวษิณุ ริยาธง นายวษิณุ ริยาธง
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
107/2562 ลงวนัที่    
 28 ธ.ค. 61

12 จ๎างเหมาเจ๎าหน๎าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

7,700.00    7,700.00    เฉพาะเจาะจง นายพงศิพิชา ทาใจ นายพงศิพิชา ทาใจ
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
108/2562 ลงวนัที่    
 28 ธ.ค. 61

13 จ๎างเหมาเจ๎าหน๎าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

7,700.00    7,700.00    เฉพาะเจาะจง นายณัฐวฒิุ ทาธง นายณัฐวฒิุ ทาธง
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
109/2562 ลงวนัที่    
 28 ธ.ค. 61

14 จ๎างเหมาเจ๎าหน๎าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

8,800.00    8,800.00    เฉพาะเจาะจง นายธรีไนย กันทะกาศ นายธรีไนย กันทะกาศ
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
110/2562 ลงวนัที่    
 28 ธ.ค. 61

15 จ๎างเหมาเจ๎าหน๎าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

8,300.00    8,300.00    เฉพาะเจาะจง นายอภชิาต อินต๏ะ นายอภชิาต อินต๏ะ
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
111/2562 ลงวนัที่    
 28 ธ.ค. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 มกราคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

16 จ๎างเหมาพนักงานกูช๎ีพ-กูภ๎ยั
10,300.00   10,300.00   เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ พนาดร นายยงยุทธ พนาดร

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
112/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

17 จ๎างเหมาพนักงานกูช๎ีพ
ฉุกเฉิน 7,700.00    7,700.00    เฉพาะเจาะจง นายอมร เจริฐสุข นายอมร เจริฐสุข

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
113/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

18 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านสุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล๎อมและงานควบคุม
โรค

7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง นายทรงวฒิุ ฟองอินทร์ นายทรงวฒิุ ฟองอินทร์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
114/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

19 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านสํงเสริมสุขภาพ 8,300.00    8,300.00    เฉพาะเจาะจง

นายกฤษดา ปัญญาธนัญ
ชัย

นายกฤษดา ปัญญาธนัญ
ชัย

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
115/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

20 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านบริการสาธารณสุข 8,500.00    8,500.00    ตกลงราคา น.ส.พิชชาพร ปัญญาค่า น.ส.พิชชาพร ปัญญาค่า

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
116/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 มกราคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

21 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านสุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล๎อมและงานควบคุม
โรค

7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง นายเกษม สุภานันท์ นายเกษม สุภานันท์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
117/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

22 จ๎างเหมาพนักงานผลิต
น้่าประปา 10,000.00   10,000.00   เฉพาะเจาะจง นายจิราวฒัน์ พงษ์ปาระ นายจิราวฒัน์ พงษ์ปาระ

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
118/2562 ลงวนัที่    
  24 ธ.ค. 62

23 จ๎างเหมาพนักงานเก็บคํา
น้่าประปา 10,100.00   10,100.00   เฉพาะเจาะจง นายวรีศักด์ิ เกษมศิลป์ นายวรีศักด์ิ เกษมศิลป์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
119/2562 ลงวนัที่    
  24 ธ.ค. 62

24 จ๎างเหมาพนักงานจดมาตร
วดัน้่า 10,000.00   10,000.00   เฉพาะเจาะจง นายณัฐวชัต์ อุํนเรือนพิงค์ นายณัฐวชัต์ อุํนเรือนพิงค์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
120/2562 ลงวนัที่    
  24 ธ.ค. 62

25 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านส่ารวจ 7,300.00    7,300.00    เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรสวรรค์ แก๎วมณี
แสง

น.ส.พรสวรรค์ แก๎วมณี
แสง

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
121/2562 ลงวนัที่    
  24 ธ.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 มกราคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

26 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านโยธา 11,000.00   11,000.00   เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ชัยวงค์ นายพงศกร ชัยวงค์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
122/2562 ลงวนัที่    
  24 ธ.ค. 62

27 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านไฟฟ้า 9,900.00    9,900.00    เฉพาะเจาะจง นายสวงิ ณ วงค์ นายสวงิ ณ วงค์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
123/2562 ลงวนัที่    
  24 ธ.ค. 62

28 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านไฟฟ้า 9,300.00    9,300.00    เฉพาะเจาะจง นายภานนท์ ค่าวโิรจน์ นายภานนท์ ค่าวโิรจน์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
124/2562 ลงวนัที่    
  24 ธ.ค. 62

29 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านไฟฟ้า 8,500.00    8,500.00    เฉพาะเจาะจง นายคมสัน เขียวธง นายคมสัน เขียวธง

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
125/2562 ลงวนัที่    
  24 ธ.ค. 62

30 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านธรุการ 7,300.00    7,300.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ดลฤดี ภญิโญค่า น.ส.ดลฤดี ภญิโญค่า

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
126/2562 ลงวนัที่    
  24 ธ.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 มกราคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

31 จ๎างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 8,700.00    8,700.00    เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ แสงสวาํง นายสุรศักด์ิ แสงสวาํง

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
127/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

32 จ๎างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 8,600.00    8,600.00    เฉพาะเจาะจง นายทัศน์ สีค่ามา นายทัศน์ สีค่ามา

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
128/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

33 จ๎างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 8,600.00    8,600.00    เฉพาะเจาะจง นายธนสาร ใจสุภา นายธนสาร ใจสุภา

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
129/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

34 จ๎างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 8,400.00    8,400.00    เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงศ์ หอเงิน นายนัฐพงศ์ หอเงิน

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
130/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

35 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าที่
ธรุการ 8,200.00    8,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.สุณีมาศ จีห้อม น.ส.สุณีมาศ จีห้อม

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
131/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 มกราคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

36 จ๎างเหมาแมํบ๎าน (ศพด.)
7,900.00    7,900.00    เฉพาะเจาะจง นางดาวรรณ ยะแก๎ว นางดาวรรณ ยะแก๎ว

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
132/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

37 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยนักวชิาการ
วฒันธรรม 7,900.00    7,900.00    เฉพาะเจาะจง นายธนาคาร ดวงแก๎ว นายธนาคาร ดวงแก๎ว

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
133/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

38 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าที่
การเงินและบัญชี(ศพด) 7,300.00    7,300.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นพรัตน์ เทียนอํอน น.ส.นพรัตน์ เทียนอํอน

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
134/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

39 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าที่
ธรุการ(ศพด) 7,100.00    7,100.00    เฉพาะเจาะจง นางพูนศรี ต๏ะแก๎ว นางพูนศรี ต๏ะแก๎ว

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
135/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

40 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านธรุการและด๎านพัสดุ 8,200.00    8,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.กุสุมา อินกัน น.ส.กุสุมา อินกัน

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
136/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 มกราคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

41 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านการเงินและบัญชี 7,800.00    7,800.00    เฉพาะเจาะจง นายพันโท มะรินทร์ นายพันโท มะรินทร์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
137/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

42 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านจัดเก็บรายได๎และ
การเงิน

8,200.00    8,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชริทร์ อินทร์วรรณ น.ส.พัชริทร์ อินทร์วรรณ
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
138/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

43 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินและด๎าน
จัดเก็บรายได๎

8,100.00    8,100.00    เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ์ ค่าใส นายพิทักษ์ ค่าใส
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
139/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

44 จ๎างเหมาท่าอาหารกลางวนั
เด็ก(ศพด) เดือน ม.ค.2562 27,300.00   27,300.00   เฉพาะเจาะจง นางศรีรัตน์ เกษมเสนากุล นางศรีรัตน์ เกษมเสนากุล

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
140/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน-
หนังสือพิมพ(์ล่าพูนนิวส์)
ประจ่าเดือน ม.ค.2562

150.00       150.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านล่าพูนนิวส์ ร๎านล่าพูนนิวส์
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
82/2562 ลงวนัที่     
  3 ม.ค. 62

2 จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน-
หนังสือพิมพ(์สปอร์ตนิวส์)
ประจ่าเดือน ม.ค.2562

300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านสปอร์ตนิวส์ ร๎านสปอร์ตนิวส์
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
83/2562 ลงวนัที่     
  3 ม.ค. 62

3 จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน-
หนังสือพิมพ(์ล่าพูนโม
เดิร์น)ประจ่าเดือน ม.ค.
2562

220.00       220.00       เฉพาะเจาะจง ล่าพูนโมเดิร์น ล่าพูนโมเดิร์น
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
84/2562 ลงวนัที่     
  3 ม.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 3 มกราคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน-ธงชาติ
 200*300 จ่านวน 4 ผืน 1,200.00    1,200.00    เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์น บจก.โมเดิร์น

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
86/2562 ลงวนัที่     
  4 ม.ค. 62

2 จ๎างเหมาท่าป้ายไวนิล
(โครงการตามแผนรณรงค์ 
60 วนั "แยะกํอนทิ้ง")

1,012.50    1,012.50    เฉพาะเจาะจง ร๎านสวรรค์ดีไซน์ ร๎านสวรรค์ดีไซน์
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่
72/2562 ลงวนัที่     
  4 ม.ค. 62

3 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส่านักงาน-
เคร่ืองปรับอากาศ จ่านวน 6
 เคร่ือง

258,000.00 258,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิงปองโพกัส ร๎านปิงปองโพกัส
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงซ้ือเลขที่ 
55/2562 ลงวนัที่     
  4 ม.ค. 62

4 จัดซ้ือครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์
โน๏ตบุ๏ค จ่านวน 2 เคร่ือง

42,000.00   42,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พอช.คอม หจก.พอช.คอม
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงซ้ือเลขที่ 
56/2562 ลงวนัที่     
  4 ม.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 4 มกราคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุงานบ๎านงาน
ครัว-จ่านวน 9 รายการ 4,394.00    4,394.00    เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์น บจก.โมเดิร์น

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
89/2562 ลงวนัที่    
 7 ม.ค. 62

2 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพื่อใช๎ใน
กิจกรรมฐานกองเกษตร
(โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน ต.ต๎นธง ปี
 62)

860.00       860.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ฤทธิ ์เทพมาลัย นายณรงค์ฤทธิ ์เทพมาลัย
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
90/2562 ลงวนัที่    
 7 ม.ค. 62

3 จัดซ้ือวสัดุประกอบการ
อบรม(โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน 
ต.ต๎นธง ปี 62)

7,541.00    7,541.00    เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์น บจก.โมเดิร์น
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
91/2562 ลงวนัที่    
 7 ม.ค. 62

4 จัดซ้ือน้่าแข็งและแก๎วน้่า
พลาสติก(โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน 
ต.ต๎นธง ปี 62)

1,500.00    1,500.00    เฉพาะเจาะจง
       ร๎านน๎อยน้่าแข็ง     

  นายนิคม นพบุรี
       ร๎านน๎อยน้่าแข็ง     

  นายนิคม นพบุรี

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
92/2562 ลงวนัที่    
 7 ม.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 7 มกราคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

5 จ๎างเหมาท่าป้ายไวนิล
(โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน ต.ต๎นธง 
ประจ่าปี 2562)

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง สวรรค์ดีไซน์ สวรรค์ดีไซน์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
75/2562 ลงวนัที่    
 7 ม.ค. 62

6 จ๎างเหมาท่าอาหารวาํง 2 
มื้อ(โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน 
ต.ต๎นธง ประจ่าปี 2562)

10,000.00   10,000.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวณี ใจธง น.ส.เสาวณี ใจธง
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่  
149/2562 ลงวนัที่    
 7 ม.ค. 62

7 จ๎างเหมาท่าอาหารกลางวนั
 1 มื้อ(โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน 
ต.ต๎นธง ประจ่าปี 2562)

12,000.00   12,000.00   เฉพาะเจาะจง นายพงษ์พินิจ ต๏ะรังษี นายพงษ์พินิจ ต๏ะรังษี
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่  
150/2562 ลงวนัที่    
 7 ม.ค. 62

ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์(สมุด
และปากกา)(โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวติและ
สิทธปิระโยชน์ กิจกรรม 
ผ๎ูสูงอาย)ุ

750.00       750.00       เฉพาะเจาะจง นางชลิดา ไชยโยธง นางชลิดา ไชยโยธง
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
94/2562 ลงวนัที่    
 10 ม.ค. 62

2 จ๎างเหมาท่าวสัดุอุปกรณ์
(กระป๋าผ๎า)(โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวติและสิทธิ
ประโยชน์ กิจกรรม ผ๎ูสูงอาย)ุ

1,250.00    1,250.00    เฉพาะเจาะจง นางชลิดา ไชยโยธง นางชลิดา ไชยโยธง
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
77/2562 ลงวนัที่    
 10 ม.ค. 62

3 จ๎างเหมาท่าป้ายไวนิล
(โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติและสิทธปิระโยชน์ 
กิจกรรม ผ๎ูสูงอาย)ุ

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง สวรรค์ดีไซน์ สวรรค์ดีไซน์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
78/2562 ลงวนัที่    
 10 ม.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 10 มกราคม 2562



4 จ๎างเหมาท่าอาหารกลางวนั
,วาํง(โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวติและสิทธิ
ประโยชน์ กิจกรรม ผ๎ูสูงอาย)ุ

5,250.00    5,250.00    เฉพาะเจาะจง นายวรการ เกษมศิลป์ นายวรการ เกษมศิลป์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
79/2562 ลงวนัที่    
 10 ม.ค. 62



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือไม๎เป่า(โครงการจิต
อาสา ต.ต๎นธง (กิจกรรมจิต
อาสา"ก่าจัดผักตบชวาใน
ล่าน้่ากวง")

719.04       719.04       เฉพาะเจาะจง หจก.ชุมรํุง หจก.ชุมรํุง
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
95/2562 ลงวนัที่    
 11 ม.ค. 62

2 จัดซ้ือสีน้่าและแปรงทาสี
(โครงการจิตอาสา ต.ต๎นธง 
(กิจกรรมจิตอาสา"ก่าจัด
ผักตบชวาในล่าน้่ากวง")

220.00       220.00       เฉพาะเจาะจง หจก.สมบุญ ดี.พ.ีซัพพลาย หจก.สมบุญ ดี.พ.ีซัพพลาย
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
96/2562 ลงวนัที่    
 11 ม.ค. 62

3 จัดซ้ือผ๎าจีบสีขาว,เหลือง
(โครงการจิตอาสา ต.ต๎นธง 
(กิจกรรมจิตอาสา"ก่าจัด
ผักตบชวาในล่าน้่ากวง")

4,000.00    4,000.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านอาธญัธรุกิจ ร๎านอาธญัธรุกิจ
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
100/2562 ลงวนัที่    
 11 ม.ค. 62

4 จัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ใช๎ใน
(โครงการจิตอาสา ต.ต๎นธง 
(กิจกรรมจิตอาสา"ก่าจัด
ผักตบชวาในล่าน้่ากวง")

2,015.00    2,015.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ล่าพูนกิฟ๊ท์ หจก.ล่าพูนกิฟ๊ท์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
101/2562 ลงวนัที่    
 11 ม.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 11 มกราคม 2562



5 จัดซ้ือน้่าแข็งหลอด
(โครงการจิตอาสา ต.ต๎นธง 
(กิจกรรมจิตอาสา"ก่าจัด
ผักตบชวาในล่าน้่ากวง")

800.00       800.00       เฉพาะเจาะจง
       ร๎านน๎อยน้่าแข็ง     

  นายนิคม นพบุรี
       ร๎านน๎อยน้่าแข็ง     

  นายนิคม นพบุรี

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
102/2562 ลงวนัที่    
 11 ม.ค. 62

6 จ๎างเหมาท่าป้ายไวนิล,ป้าย
แผนที่(โครงการจัดท่าและ
ประสานแผนพัฒนาท๎องถิน่
(2561-2564))

6,615.00    6,615.00    เฉพาะเจาะจง สวรรค์ดีไซน์ สวรรค์ดีไซน์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
80/2562 ลงวนัที่    
 11 ม.ค. 62

7 จ๎างเหมาท่าป้ายไวนิล
(โครงการจิตอาสา ต.ต๎นธง 
(กิจกรรมจิตอาสา"ก่าจัด
ผักตบชวาในล่าน้่ากวง")

3,486.00    3,486.00    เฉพาะเจาะจง สวรรค์ดีไซน์ สวรรค์ดีไซน์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
84/2562 ลงวนัที่    
 11 ม.ค. 62

8 จ๎างเหมาท่าดอกไม๎สดโทนสี
เหลือง(โครงการจิตอาสา 
ต.ต๎นธง (กิจกรรมจิตอาสา"
ก่าจัดผักตบชวาในล่าน้่า
กวง")

4,250.00    4,250.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านจันทร์หอมดอกไม๎สด ร๎านจันทร์หอมดอกไม๎สด
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
85/2562 ลงวนัที่    
 11 ม.ค. 62



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์-
จ่านวน 3 รายการ 9,800.00    9,800.00    เฉพาะเจาะจง หจก.พรพัธสิญา หจก.พรพัธสิญา

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
97/2562 ลงวนัที่    
 14 ม.ค. 62

2 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์-
จ่านวน 5 รายการ 7,440.00    7,440.00    เฉพาะเจาะจง หจก.พรพัธสิญา หจก.พรพัธสิญา

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
98/2562 ลงวนัที่    
 14 ม.ค. 62

3 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์-
จ่านวน 1 รายการ 1,800.00    1,800.00    เฉพาะเจาะจง หจก.พรพัธสิญา หจก.พรพัธสิญา

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
99/2562 ลงวนัที่    
 14 ม.ค. 62

4 จ๎างเหมาซํอมแซมตรวจเช็ค
สภาพรถยนต์อีซูซุ(ทะเบียน
 กค 431)

1,950.00    1,950.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านธนวฒัน์ยางยนต์ ร๎านธนวฒัน์ยางยนต์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
83/2562 ลงวนัที่    
 14 ม.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 14 มกราคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ๎างเหมาท่าป้ายไวนิล
(โครงการให๎บริการจัดเก็บ
ภาษีเคล่ีอนที่หรือนอก
สถานที่ ปีงปม.2562)

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านสวรรค์ดีไซน์ ร๎านสวรรค์ดีไซน์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
81/2562 ลงวนัที่    
15 ม.ค. 62

2 จ๎างเหมาท่าป้ายไวนิล(ใช๎
โฆษณาเผยแพรํให๎องค์
ความร๎ูด๎านการเกษตร 
จ่านวน 4 ป้าย

864.00       864.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านสวรรค์ดีไซน์ ร๎านสวรรค์ดีไซน์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
82/2562 ลงวนัที่    
15 ม.ค. 62

3 จ๎างเหมาท่าอาหารกลางวนั
(โครงการจิตอาสา ต.ต๎นธง
(กิจกรรมจิตอาสา"ก่าจัด
ผักตบชวาในล่าน้่ากวง"))

6,000.00    6,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐกานต์ ภดูอนตอง น.ส.ณัฐกานต์ ภดูอนตอง
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
86/2562 ลงวนัที่    
15 ม.ค. 62

4 จ๎างเหมาท่าป้ายไวนิล
(โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธก์ารจัดเก็บ
ภาษีประจ่าปี 2562)

24,034.00   24,034.00   เฉพาะเจาะจง ร๎านสวรรค์ดีไซน์ ร๎านสวรรค์ดีไซน์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่  
154/2562 ลงวนัที่    
15 ม.ค. 62

ณ วันที่ 15 มกราคม 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุกํอสร๎าง-จ่านวน 
8 รายการ 7,358.00    7,358.00    เฉพาะเจาะจง บจก.จือฮะเซนเตอร์ บจก.จือฮะเซนเตอร์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
103/2562 ลงวนัที่    
17 ม.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 17 มกราคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือสีรองพื้นกันสนิมฯ
(โครงการจัดสถานที่รับ
เสด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา
ฯ)24 ม.ค.2562

2,620.00    2,620.00    เฉพาะเจาะจง หจก.สมบุญ ดี.พ.ีซัพพลาย หจก.สมบุญ ดี.พ.ีซัพพลาย
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
105/2562 ลงวนัที่    
18 ม.ค. 62

2 จัดซ้ือกิบ๊รัดสลิงและ
ลวดสลิง(โครงการจัด
สถานที่รับเสด็จพระเทพ
รัตน์ราชสุดาฯ)24 ม.ค.
2562)

1,032.00    1,032.00    เฉพาะเจาะจง
หจก.ล่าพูนธนวฒัน์

กํอสร๎าง
หจก.ล่าพูนธนวฒัน์

กํอสร๎าง

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
106/2562 ลงวนัที่    
18 ม.ค. 62

3 จัดซ้ือน้่าแข็งหลอด
(โครงการจัดสถานที่รับ
เสด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา
ฯ)24 ม.ค.2562)

800.00       800.00       เฉพาะเจาะจง น๎อย น้่าแข็ง น๎อย น้่าแข็ง
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
107/2562 ลงวนัที่    
18 ม.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 18 มกราคม 2562



4 จัดซ้ือน้่าแข็งและแก๎วน้่า
พลาสติก(โครงการกีฬา
เยาวชนต๎านภยัยาเสพติด"
ต๎นธงเกมส์"คร้ังที่ 9)

2,620.00    2,620.00    เฉพาะเจาะจง น๎อย น้่าแข็ง น๎อย น้่าแข็ง
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
108/2562 ลงวนัที่    
18 ม.ค. 62

5 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์-
หมึกพิมพ์ 3 รายการ 6,900.00    6,900.00    เฉพาะเจาะจง หจก.พรพัธสิญา หจก.พรพัธสิญา

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
108/2562 ลงวนัที่    
18 ม.ค. 62

6 จ๎างเหมาท่าป้าไวนิล
(โครงการจัดสถานที่รับ
เสด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา
ฯ)24 ม.ค.2562)

5,568.00    5,568.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านสวรรค์ดีไซน์ ร๎านสวรรค์ดีไซน์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
89/2562 ลงวนัที่    
18 ม.ค. 62

7 จ๎างเหมาท่าอาหาร
(โครงการจัดสถานที่รับ
เสด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา
ฯ)24 ม.ค.2562)

600.00       600.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวณี ใจธง น.ส.เสาวณี ใจธง
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
90/2562 ลงวนัที่    
18 ม.ค. 62

8 จัดซ้ือผ๎าจีบสีขาว,มํวง/ธง
ชาติ/ฯลฯ(โครงการจัด
สถานที่รับเสด็จพระเทพ
รัตน์ราชสุดาฯ)24 ม.ค.
2562)

65,000.00   65,000.00   เฉพาะเจาะจง ร๎านอาธญัธรุกิจ ร๎านอาธญัธรุกิจ
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงซ้ือเลขที่  
64/2562 ลงวนัที่    
18 ม.ค. 62

9 จ๎างเหมาท่าสมบก
(โครงการจัดสถานที่รับ
เสด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา
ฯ)24 ม.ค.2562)

24,000.00   24,000.00   เฉพาะเจาะจง นายประจวบ บุญมาทัน นายประจวบ บุญมาทัน
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่  
157/2562 ลงวนัที่    
18 ม.ค. 62



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ๎างเหมาท่าป้ายไวนิล
(ประชาสัมพันธเ์พื่อป้องกัน
และแก๎ไขปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัวฯ)

3,600.00    3,600.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านสวรรค์ดีไซน์ ร๎านสวรรค์ดีไซน์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
94/2562 ลงวนัที่    
21 ม.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 21 มกราคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือยาเวชภณัฑ์(โครงการ
กีฬาเยาวชนต๎านภยัยาเสพ
ติด"ต๎นธงเกมส์"คร้ังที่ 9)

3,000.00    3,000.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านเทอดศักด์ิเภสัชกร ร๎านเทอดศักด์ิเภสัชกร
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
113/2562 ลงวนัที่    
22 ม.ค. 62

2 จัดซ้ือถ๎วยรางวลั(โครงการ
กีฬาเยาวชนต๎านภยัยาเสพ
ติด"ต๎นธงเกมส์"คร้ังที่ 9)

8,800.00    8,800.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านเอ็น.ที.เอ็น.สปอร์ต ร๎านเอ็น.ที.เอ็น.สปอร์ต
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
114/2562 ลงวนัที่    
22 ม.ค. 62

3 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาพื้นบ๎าน
(โครงการกีฬาเยาวชนต๎าน
ภยัยาเสพติด"ต๎นธงเกมส์"
คร้ังที่ 9)

2,000.00    2,000.00    เฉพาะเจาะจง นายประพันธ ์อากาศทิพย์ นายประพันธ ์อากาศทิพย์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
115/2562 ลงวนัที่    
22 ม.ค. 62

4 จ๎างเหมาท่าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ(์โครงการ
กีฬาเยาวชนต๎านภยัยาเสพ
ติด"ต๎นธงเกมส์"คร้ังที่ 9)

2,700.00    2,700.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านสวรรค์ดีไซน์ ร๎านสวรรค์ดีไซน์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
96/2562 ลงวนัที่    
22 ม.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 22 มกราคม 2562



5 จ๎างเหมาเตรียมสนามการ
แขํงขันกีฬา(โครงการกีฬา
เยาวชนต๎านภยัยาเสพติด"
ต๎นธงเกมส์"คร้ังที่ 9)

6,500.00    6,500.00    เฉพาะเจาะจง นายนฤดล ชุมยืม นายนฤดล ชุมยืม
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
97/2562 ลงวนัที่    
22 ม.ค. 62

5 จัดซ้ือเส้ือนักกีฬาเข๎ารํวม
การแขํงขัน(โครงการกีฬา
เยาวชนต๎านภยัยาเสพติด"
ต๎นธงเกมส์"คร้ังที่ 9)

20,280.00   20,280.00   เฉพาะเจาะจง ร๎านโกร์ว-อั๊พ สปอร์ต ร๎านโกร์ว-อั๊พ สปอร์ต
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงซ้ือเลขที่  
70/2562 ลงวนัที่    
22 ม.ค. 62

6 จัดซ้ือวสัดุกีฬา

20,000.00   20,000.00   เฉพาะเจาะจง ร๎านเอ็น.ที.สปอร์ต ร๎านเอ็น.ที.สปอร์ต
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงซ้ือเลขที่  
71/2562 ลงวนัที่    
22 ม.ค. 62



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ๎างเหมาเคร่ืองเสียง
(โครงการกีฬาเยาวชนต๎าน
ภยัยาเสพติด"ต๎นธงเกมส์"
คร้ังที่ 9)

3,000.00    3,000.00    เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์ ปันยี นายณัฐพงศ์ ปันยี
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
99/2562 ลงวนัที่    
23 ม.ค. 62

2 จ๎างเหมาจัดการพิธเีปิด/ปิด
การแขํงขัน(โครงการกีฬา
เยาวชนต๎านภยัยาเสพติด"
ต๎นธงเกมส์"คร้ังที่ 9)

6,400.00    6,400.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริพรรณ สายสุดใจ น.ส.ศิริพรรณ สายสุดใจ
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
100/2562 ลงวนัที่    
23 ม.ค. 62

3 จ๎างเหมาท่าอาหารกลางวนั
(โครงการกีฬาเยาวชนต๎าน
ภยัยาเสพติด"ต๎นธงเกมส์"
คร้ังที่ 9)

6,760.00    6,760.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวณี ใจธง น.ส.เสาวณี ใจธง
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
101/2562 ลงวนัที่    
23 ม.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 23 มกราคม 2562



4 จ๎างเหมาท่าความสะอาด
กํอนและหลังการแขํง
(โครงการกีฬาเยาวชนต๎าน
ภยัยาเสพติด"ต๎นธงเกมส์"
คร้ังที่ 9)

3,000.00    3,000.00    เฉพาะเจาะจง นายก่าพล จันทร์ศิลป์ น.ส.เสาวณี ใจธง
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
102/2562 ลงวนัที่    
23 ม.ค. 62



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุเตาเผาถํานไบ
โอชาร์(โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
กิจกรรม ผลิตถํานไบโอชาร์)

6,750.00    6,750.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยะธดิา ปัญโญใหญํ น.ส.ปิยะธดิา ปัญโญใหญํ

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
119/2562 ลงวนัที่    
24 ม.ค. 62

2 จ๎างเหมาท่าป้ายไวนิล,ป้าย
พร๎อมกรอบไม๎(โครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 กิจกรรม ผลิตถํานไบโอชาร์)

1,925.00    1,925.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ ร๎านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
104/2562 ลงวนัที่    
24 ม.ค. 62

3 จ๎างเหมาท่าอาหารกลางวนั
,วาํง,เคร่ืองด่ืม(โครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 กิจกรรม ผลิตถํานไบโอชาร์)

10,400.00   10,400.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญญาภา ลาพิงค์ น.ส.เบญญาภา ลาพิงค์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่  
159/2562 ลงวนัที่    
24 ม.ค. 62

ณ วันที่ 24 มกราคม 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์-
หมึกพิมพ์ จ่านวน 3 รายการ 6,900.00    6,900.00    เฉพาะเจาะจง หจก.พรพัธสิญา หจก.พรพัธสิญา

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
121/2562 ลงวนัที่    
25 ม.ค. 62

2 จ๎างเหมาซํอมแซมระบบรี
เวอร์ออสโมซีส RO 36,000.00   36,000.00   เฉพาะเจาะจง ร๎านเวลิด์ วอเตอร์ เทค ร๎านเวลิด์ วอเตอร์ เทค

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่  
160/2562 ลงวนัที่    
25 ม.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 25 มกราคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน-จ่านวน
 10 รายการ 9,016.00    9,016.00    เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์น บจก.โมเดิร์น

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
125/2562 ลงวนัที่    
29 ม.ค. 62

2 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านซํอมบ่ารุง 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายววิติั ดวงแก๎ว นายววิติั ดวงแก๎ว

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่  
29/2562 ลงวนัที่    
29 ม.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 29 มกราคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน-จ่านวน
 13 รายการ 6,151.00    6,151.00    เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์น บจก.โมเดิร์น

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
127/2562 ลงวนัที่    
31 ม.ค. 62

2 จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน-
ทะเบียนพัสดุครุภณัฑ์ 
จ่านวน 1 รายการ

1,050.00    1,050.00    เฉพาะเจาะจง
โรงพิมพ์อาสารักษา

ดินแดน กรมปกครอง
โรงพิมพ์อาสารักษา

ดินแดน กรมปกครอง

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
128/2562 ลงวนัที่    
31 ม.ค. 62

3 จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน-หมึก
เคร่ืองถํายเอกสาร จ่านวน 
8 หลอด

39,200.00   39,200.00   เฉพาะเจาะจง
โรงพิมพ์อาสารักษา

ดินแดน กรมปกครอง
โรงพิมพ์อาสารักษา

ดินแดน กรมปกครอง

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงซ้ือเลขที่  
75/2562 ลงวนัที่    
31 ม.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562


