
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 กุมภาพันธ์ 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 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

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง



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 กุมภาพันธ์ 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 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

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
112/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

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

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
113/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

18 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านสุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล๎อมและงานควบคุม
โรค

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

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
114/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

19 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านสํงเสริมสุขภาพ 8,300.00    8,300.00    เฉพาะเจาะจง

นายกฤษดา ปัญญาธนัญ
ชัย

นายกฤษดา ปัญญาธนัญ
ชัย

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
115/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

20 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านบริการสาธารณสุข 8,500.00    8,500.00    ตกลงราคา น.ส.พิชชาพร ปัญญาค า น.ส.พิชชาพร ปัญญาค า

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
116/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 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
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
117/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

22 จ๎างเหมาพนักงานผลิต
น้ าประปา 10,000.00   10,000.00   เฉพาะเจาะจง นายจิราวฒัน์ พงษ์ปาระ นายจิราวฒัน์ พงษ์ปาระ

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
118/2562 ลงวนัที่    
  24 ธ.ค. 62

23 จ๎างเหมาพนักงานเก็บคํา
น้ าประปา 10,100.00   10,100.00   เฉพาะเจาะจง นายวรีศักด์ิ เกษมศิลป์ นายวรีศักด์ิ เกษมศิลป์

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
119/2562 ลงวนัที่    
  24 ธ.ค. 62

24 จ๎างเหมาพนักงานจดมาตร
วดัน้ า 10,000.00   10,000.00   เฉพาะเจาะจง นายณัฐวชัต์ อุํนเรือนพิงค์ นายณัฐวชัต์ อุํนเรือนพิงค์

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
120/2562 ลงวนัที่    
  24 ธ.ค. 62

25 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านส ารวจ 7,300.00    7,300.00    เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรสวรรค์ แก๎วมณี
แสง

น.ส.พรสวรรค์ แก๎วมณี
แสง

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
121/2562 ลงวนัที่    
  24 ธ.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 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

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
122/2562 ลงวนัที่    
  24 ธ.ค. 62

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

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
123/2562 ลงวนัที่    
  24 ธ.ค. 62

28 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านไฟฟ้า 9,300.00    9,300.00    เฉพาะเจาะจง นายภานนท์ ค าวโิรจน์ นายภานนท์ ค าวโิรจน์

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
124/2562 ลงวนัที่    
  24 ธ.ค. 62

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

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
125/2562 ลงวนัที่    
  24 ธ.ค. 62

30 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านธรุการ 7,300.00    7,300.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ดลฤดี ภญิโญค า น.ส.ดลฤดี ภญิโญค า

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
126/2562 ลงวนัที่    
  24 ธ.ค. 62

แบบ สขร.1

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง



ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

31 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านซํอมบ ารุง 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายววิติั ดวงแก๎ว นายววิติั ดวงแก๎ว

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่  
29/2562 ลงวนัที่    
29 ม.ค. 62

32 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

33 จ๎างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 8,600.00    8,600.00    เฉพาะเจาะจง นายทัศน์ สีค ามา นายทัศน์ สีค ามา

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
128/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

34 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

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

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
130/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

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

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
131/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

37 จ๎างเหมาแมํบ๎าน (ศพด.)

7,900.00    7,900.00    เฉพาะเจาะจง นางดาวรรณ ยะแก๎ว นางดาวรรณ ยะแก๎ว
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
132/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

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

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
133/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

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

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
134/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

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

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
135/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

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

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
136/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

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

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
137/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

43 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านจัดเก็บรายได๎และ
การเงิน

8,200.00    8,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชริทร์ อินทร์วรรณ น.ส.พัชริทร์ อินทร์วรรณ
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
138/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

44 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินและด๎าน
จัดเก็บรายได๎

8,100.00    8,100.00    เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ์ ค าใส นายพิทักษ์ ค าใส
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
139/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

45 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านบริการ 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.วสุมดี ไชยาพันธุ์ น.ส.วสุมดี ไชยาพันธุ์

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
167/2562 ลงวนัที่    
 1 ก.พ. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

46 จ๎างเหมาท าอาหารกลางวนั
(ศพด.)จ านวน 65 คน 
(1-28 ก.ย. 2562)

24,700.00   24,700.00   เฉพาะเจาะจง นางศรีรัตน์ เกษมเสนากุล นางศรีรัตน์ เกษมเสนากุล
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
168/2562 ลงวนัที่    
 1 ก.พ. 62

47 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ(์ล าพูนนิวส์)
ประจ าเดือน ก.พ.2562

150.00       150.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านล าพูนนิวส์ ร๎านล าพูนนิวส์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
129/2562 ลงวนัที่    
 1 ก.พ. 62

48 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ(์สปอร์ตนิวส์)
ประจ าเดือน ก.พ.2562

300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านสปอร์ตนิวส์ ร๎านสปอร์ตนิวส์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
130/2562 ลงวนัที่    
 1 ก.พ. 62

49 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ(์ล าพูนโม
เดิร์น)ประจ าเดือน ก.พ.
2562

190.00       190.00       เฉพาะเจาะจง ล าพูนโมเดิร์น ล าพูนโมเดิร์น
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
131/2562 ลงวนัที่    
 1 ก.พ. 62

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 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-สมุดปก
อํอน,ปากกาลูกล่ืน,แฟ้ม
(โครงการสํงเสริมผลิตสินค๎า
เกษตรปลอดภยัและได๎
มาตรฐาน)

531.00       531.00       เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์น บจก.โมเดิร์น

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
132/2562 ลงวนัที่    
 4 ก.พ. 62

2 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์-ชุด
ทดสอบหายาฆาํแมลงและ
ถุงมือไนไตร(โครงการ
สํงเสริมผลิตสินค๎าเกษตร
ปลอดภยัและได๎มาตรฐาน)

4,258.60    4,258.60    เฉพาะเจาะจง
บจก.เวลิด์ เคมีคอล เอ็น

เตอร์ไพร์ส
บจก.เวลิด์ เคมีคอล เอ็น

เตอร์ไพร์ส

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
133/2562 ลงวนัที่    
 4 ก.พ. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือของที่ระลึก(พระรอด
ล าพูน)(โครงการฝึกอบรม
และสัมมนาศึกษาดูงาน 
7-11 ก.พ.62)

2,700.00    2,700.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านพัศรีย์ ล็อคที่ 26 ร๎านพัศรีย์ ล็อคที่ 27

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
134/2562 ลงวนัที่    
 6 ก.พ. 62

2 จ๎างเหมาท าป้ายไวนิล 
ขนาด 1*3 เมตร(โครงการ
ฝึกอบรมและสัมมนาศึกษา
ดูงาน 7-11 ก.พ.62)

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านสวรรค์ดีไซน์ ร๎านสวรรค์ดีไซน์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
114/2562 ลงวนัที่    
 6 ก.พ. 62

3 จ๎างเหมาจัดทอาหารวาํง
(โครงการฝึกอบรมและ
สัมมนาศึกษาดูงาน 7-11 
ก.พ.62)

1,000.00    1,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวณี ใจธง น.ส.เสาวณี ใจธง

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
115/2562 ลงวนัที่    
 6 ก.พ. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562



4 จ๎างเหมาจัดทอาหาร
กลางวนั(โครงการฝึกอบรม
และสัมมนาศึกษาดูงาน 
7-11 ก.พ.62)

3,200.00    3,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญญาภา ลาพิงค์ น.ส.เบญญาภา ลาพิงค์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
116/2562 ลงวนัที่    
 6 ก.พ. 62



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ๎างเหมารถบัสพร๎อมน้ ามัน
และประกันอุบัติเหตุ
(โครงการฝึกอบรมและ
สัมมนาศึกษาดูงาน 7-11 
ก.พ.62)

87,500.00   87,500.00   เฉพาะเจาะจง
บจก.เอส.ที.สมปอง

เซอร์วสิ
บจก.เอส.ที.สมปอง

เซอร์วสิ

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
80/2562 ลงวนัที่     
   7 ก.พ. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 256



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ๎างเหมาท าป้ายไวนิล 
(โครงการสํงเสริมผลิตสินค๎า
เกษตรปลอดภยัและได๎
มาตรฐาน)

1,300.00    1,300.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านสวรรค์ดีไซน์ ร๎านสวรรค์ดีไซน์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
121/2562 ลงวนัที่    
    11 ก.พ. 62

2 จ๎างเหมาท าอาหารกลางวนั
,วาํง(โครงการสํงเสริมผลิต
สินค๎าเกษตรปลอดภยัและ
ได๎มาตรฐาน)

5,200.00    5,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นิสาคร ยาตรา น.ส.นิสาคร ยาตรา

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
122/2562 ลงวนัที่    
    11 ก.พ. 62

เทศบาลต าบลตน้ธง
ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ๎างเหมาซํอมแซมครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์-เคร่ืองพิมพ์ 
จ านวน 3 เคร่ือง

3,950.00    3,950.00    เฉพาะเจาะจง
ร๎านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 

แอนด์ เซอร์วสิ
ร๎านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 

แอนด์ เซอร์วสิ

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
127/2562 ลงวนัที่    
 14 ก.พ. 62

2 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์-
จ านวน 13 รายการ 36,690.00   36,690.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พรพัธสิญา หจก.พรพัธสิญา

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงซ้ือเลขที่ 
84/2562 ลงวนัที่     
14 ก.พ. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุกํอสร๎าง-จ านวน 
5 รายการ 2,040.00    2,040.00    เฉพาะเจาะจง

หจก.ล าพูนธนวฒัน์
กํอสร๎าง

หจก.ล าพูนธนวฒัน์
กํอสร๎าง

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
141/2562 ลงวนัที่    
 15 ก.พ. 62

2 จ๎างเหมาซํอมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนสํง-เล็บ
ขุดรถแบ็คโฮ (ทะเบียน 
ตค-535)

1,262.00    1,262.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ล าพูนอะไหลํแทร์ค หจก.ล าพูนอะไหลํแทร์ค
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
128/2562 ลงวนัที่    
 15 ก.พ. 62

3 จ๎างเหมาซํอมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนสํง-
รถยนต์ (ทะเบียน บธ-169)

6,910.00    6,910.00    เฉพาะเจาะจง อูํทวสัีกด์ิการชําง อูํทวสัีกด์ิการชําง

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
129/2562 ลงวนัที่    
 15 ก.พ. 62

4 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-จ านวน
 28 รายการ 16,672.00   16,672.00   เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์น บจก.โมเดิร์น

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
129/2562 ลงวนัที่    
 15 ก.พ. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุมลูววั จ านวน 
130 กระสอบ(โครงการท า
ปุ๋ยอินทรีย์และวสัดุเหลือใช๎
ทางเกษตร)

3,250.00    3,250.00    เฉพาะเจาะจง
วาํที่ ร.ต.หญิงสิริณา ยวง

นากี
วาํที่ ร.ต.หญิงสิริณา ยวง

นากี

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
144/2562 ลงวนัที่    
 18 ก.พ. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562



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 6 รายการ 5,820.00    5,820.00    เฉพาะเจาะจง

ร๎านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 
แอนด์ เซอร์วสิ

ร๎านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 
แอนด์ เซอร์วสิ

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
145/2562 ลงวนัที่    
 20 ก.พ. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ๎างเหมาท าป้ายไวนิล
(โครงการท าปุ๋ยอินทรีย์และ
วสัดุเหลือใช๎ทางเกษตร)

300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านสวรรค์ดีไซน์ ร๎านสวรรค์ดีไซน์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
133/2562 ลงวนัที่    
 21 ก.พ. 62

2 จ๎างเหมาท าแผํนพับ
(โครงการสัตวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ๎า ป6ี2)

21,400.00   21,400.00   เฉพาะเจาะจง
หจก.ณัฐพลการพิมพ์ 

2015
หจก.ณัฐพลการพิมพ์ 

2016

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
173/2562 ลงวนัที่    
 21 ก.พ. 62

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 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 จัดซ้ือวสัดุส าหรับกิจกรรม
ส ารวจแปลงผัก(โครงการ
ผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภยั
และได๎มาตรฐาน)

370.00       370.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านทับทิม ร๎านทับทิม
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
147/2562 ลงวนัที่    
 22 ก.พ. 62

2 จัดซ้ือวสัดุส าหรับกิจกรรม
ส ารวจแปลงผัก(โครงการ
ผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภยั
และได๎มาตรฐาน)

96.00        96.00        เฉพาะเจาะจง เจริญพร การค๎า เจริญพร การค๎า
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
148/2562 ลงวนัที่    
 22 ก.พ. 62

3 จ๎างเหมาท าอาหารกลางวนั
(โครงการท าปุ๋ยอินทรีย์และ
วสัดุเหลือใช๎ทางเกษตร)

4,000.00    4,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญญาภา ลาพิงค์ น.ส.เบญญาภา ลาพิงค์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
134/2562 ลงวนัที่    
 22 ก.พ. 62

4 จ๎างเหมาท าอาหารกลางวาํง
,เคร่ืองด่ืม(โครงการท าปุ๋ย
อินทรีย์และวสัดุเหลือใช๎ทาง
เกษตร)

2,500.00    2,500.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวณี ใจธง น.ส.เสาวณี ใจธง
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
135/2562 ลงวนัที่    
 22 ก.พ. 62

เทศบาลต าบลตน้ธง
ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2562



5 จ๎างเหมาท าป้ายไวนิล
(โครงการอบรมจริยธรรม 
คุณธรรม(เพื่อป้องกันการ
ทุจริต))

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านสวรรค์ดีไซน์ ร๎านสวรรค์ดีไซน์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
136/2562 ลงวนัที่    
 22 ก.พ. 62



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุส าหรับกิจกรรม
ส ารวจแปลงผัก(โครงการ
ผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภยั
และได๎มาตรฐาน)

1,480.00    1,480.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านวทิยาภณัฑ์ ร๎านวทิยาภณัฑ์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
151/2562 ลงวนัที่    
 25 ก.พ. 62

2 จัดซ้ือตะแกรงพลาสติก 
จ านวน 3 ม๎วน(โครงการท า
ปุ๋ยอินทรีย์และวสัดุเหลือใช๎
ทางเกษตร)

2,550.00    2,550.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านทับทิม ร๎านทับทิม

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
152/2562 ลงวนัที่    
 25 ก.พ. 62

3 จัดซ้ือวสัดุกํอสร๎าง - จ านวน
 6 รายการ 2,478.00    2,478.00    เฉพาะเจาะจง

หจก.ล าพูนธนวฒัน์
กํอสร๎าง

หจก.ล าพูนธนวฒัน์
กํอสร๎าง

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
153/2562 ลงวนัที่    
 25 ก.พ. 62

4 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์เคร่ือง
เขียน(โครงการคัดแยกขยะ
ตามแผนปฏบิัติการ 60 วนั 
"แยกกํอนทิ้ง"ปี 62)

3,850.00    3,850.00    เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์น บจก.โมเดิร์น

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
154/2562 ลงวนัที่    
 25 ก.พ. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562



5 จ๎างเหมาท าอาหารกลางวนั
 1 มื้อ(โครงการอบรม
จริยธรรม คุณธรรม(เพื่อ
ป้องกันการทุจริต))

6,400.00    6,400.00    เฉพาะเจาะจง นายวรการ เกษมศิลป์ นายวรการ เกษมศิลป์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
138/2562 ลงวนัที่    
 25 ก.พ. 62

6 จ๎างเหมาท าอาหารกลางวาํง
(โครงการอบรมจริยธรรม 
คุณธรรม(เพื่อป้องกันการ
ทุจริต))

4,000.00    4,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวณี ใจธง น.ส.เสาวณี ใจธง

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
139/2562 ลงวนัที่    
 25 ก.พ. 62

7 จ๎างเหมาบันทึกภาพ
เคล่ือนไหว(ประชุมสภา
เทศบาลต.ต๎นธง สมัยสามัญ
 สมัยที่ 1 ปี 2562)

2,500.00    2,500.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านอายมีเดีย ร๎านอายมีเดีย

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
140/2562 ลงวนัที่    
 25 ก.พ. 62

8 จ๎างเหมาจัดท าอาหารวาํง 
จ านวน 1 มื้อ(ประชุมสภา
เทศบาลต.ต๎นธง สมัยสามัญ
 สมัยที่ 1 ปี 2562)

750.00       750.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวณี ใจธง น.ส.เสาวณี ใจธง

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
141/2562 ลงวนัที่    
 25 ก.พ. 62

9 จ๎างเหมาท าป้ายไวนิล
(โครงการสัตวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ๎า ปี 62)

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านสวรรค์ดีไซน์ ร๎านสวรรค์ดีไซน์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
142/2562 ลงวนัที่    
 25 ก.พ. 62



10 จ๎างเหมาท าป้ายไวนิล
(โครงการคัดแยกขยะตาม
แผนปฏบิัติการ 60 วนั 
"แยกกํอนทิ้ง"ปี 62)

2,700.00    2,700.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านสวรรค์ดีไซน์ ร๎านสวรรค์ดีไซน์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
143/2562 ลงวนัที่    
 25 ก.พ. 62

11 จ๎างเหมาท าอาหารกลางวนั
,วาํง(โครงการคัดแยกขยะ
ตามแผนปฏบิัติการ 60 วนั 
"แยกกํอนทิ้ง"ปี 62)

14,430.00   14,430.00   เฉพาะเจาะจง
น.ส.อรวรารัศมิ์ ใหมํ

จันทร์แดง
น.ส.อรวรารัศมิ์ ใหมํ

จันทร์แดง

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
176/2562 ลงวนัที่    
 25 ก.พ. 62



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ๎างเหมาท าอาหารวาํง
(โครงการสัตวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ๎า ปี 62)

3,000.00    3,000.00    เฉพาะเจาะจง
น.ส.อรวรารัศมิ์ ใหมํ

จันทร์แดง
น.ส.อรวรารัศมิ์ ใหมํ

จันทร์แดง

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
145/2562 ลงวนัที่    
 26 ก.พ. 62

2 จ๎างเหมาท าอาหารกลางวนั
(โครงการสัตวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ๎า ปี 62)

4,800.00    4,800.00    เฉพาะเจาะจง นายวรการ เกษมศิลป์ นายวรการ เกษมศิลป์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
146/2562 ลงวนัที่    
 26 ก.พ. 62

                                                                                      

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562


