
แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
94/2562 ลงวนัที่     
  28 ธ.ค. 61

2 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่  
ธรุการ 8,100.00    8,100.00    เฉพาะเจาะจง นายกอบกูล ณ เชียงใหม่ นายกอบกูล ณ เชียงใหม่

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
95/2562 ลงวนัที่     
  28 ธ.ค. 61

3 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล 8,200.00    8,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นงเยาว ์ผะธง น.ส.นงเยาว ์ผะธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
97/2562 ลงวนัที่     
  28 ธ.ค. 61

4 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงาน
เจ้าพนักงานธรุการ 7,900.00    7,900.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฬินญา กรัดศิริ น.ส.จุฬินญา กรัดศิริ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
98/2562 ลงวนัที่     
  28 ธ.ค. 61

5 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 
(แม่บ้าน) 8,100.00    8,100.00    เฉพาะเจาะจง นางเบญจพร สุจินา นางเบญจพร สุจินา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
100/2562 ลงวนัที่    
 28 ธ.ค. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 มนีาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

6 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 
(แม่บ้าน) 8,200.00    8,200.00    เฉพาะเจาะจง นางจิราวรรณ มูลธง นางจิราวรรณ มูลธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
101/2562 ลงวนัที่    
 28 ธ.ค. 61

7 จ้างเหมางานช่างเทคนิค

8,300.00    8,300.00    เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย ปารัตน์ นายชาญชัย ปารัตน์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
104/2562 ลงวนัที่    
 28 ธ.ค. 61

8 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงาน
ด้านงานนิติการ 7,900.00    7,900.00    เฉพาะเจาะจง นางทักษญา พรหมแสน นางทักษญา พรหมแสน

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
105/2562 ลงวนัที่    
 28 ธ.ค. 61

9 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
106/2562 ลงวนัที่    
 28 ธ.ค. 61

10 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
107/2562 ลงวนัที่    
 28 ธ.ค. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 มนีาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

11 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
109/2562 ลงวนัที่    
 28 ธ.ค. 61

12 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
110/2562 ลงวนัที่    
 28 ธ.ค. 61

13 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภยั

8,300.00    8,300.00    เฉพาะเจาะจง นายอภชิาต อินต๊ะ นายอภชิาต อินต๊ะ
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
111/2562 ลงวนัที่    
 28 ธ.ค. 61

14 จ้างเหมาพนักงานกูช้ีพ-กูภ้ยั

10,300.00   10,300.00   เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ พนาดร นายยงยุทธ พนาดร
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
112/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

15 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
สุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและงานควบคุม
โรค

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
114/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 มนีาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

16 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ 8,300.00    8,300.00    เฉพาะเจาะจง

นายกฤษดา ปัญญาธนัญ
ชัย

นายกฤษดา ปัญญาธนัญ
ชัย

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
115/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

17 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
สุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและงานควบคุม
โรค

7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง นายเกษม สุภานันท์ นายเกษม สุภานันท์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
117/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

18 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
บริการ

8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.วสุมดี ไชยาพันธุ์ น.ส.วสุมดี ไชยาพันธุ์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
167/2562 ลงวนัที่    
 1 ก.พ. 62

19 จ้างเหมาพนักงานผลิต
น้ําประปา 10,000.00   10,000.00   เฉพาะเจาะจง นายจิราวฒัน์ พงษ์ปาระ นายจิราวฒัน์ พงษ์ปาระ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
118/2562 ลงวนัที่    
  24 ธ.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 มนีาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

20 จ้างเหมาพนักงานเก็บค่า
น้ําประปา 10,100.00   10,100.00   เฉพาะเจาะจง นายวรีศักด์ิ เกษมศิลป์ นายวรีศักด์ิ เกษมศิลป์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
119/2562 ลงวนัที่    
  24 ธ.ค. 62

21 จ้างเหมาพนักงานจดมาตร
วดัน้ํา 10,000.00   10,000.00   เฉพาะเจาะจง นายณัฐวชัต์ อุ่นเรือนพิงค์ นายณัฐวชัต์ อุ่นเรือนพิงค์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
120/2562 ลงวนัที่    
  24 ธ.ค. 62

22 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
สํารวจ 7,300.00    7,300.00    เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรสวรรค์ แก้วมณี
แสง

น.ส.พรสวรรค์ แก้วมณี
แสง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
121/2562 ลงวนัที่    
  24 ธ.ค. 62

23 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
โยธา 11,000.00   11,000.00   เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ชัยวงค์ นายพงศกร ชัยวงค์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
122/2562 ลงวนัที่    
  24 ธ.ค. 62

24 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ไฟฟ้า 9,900.00    9,900.00    เฉพาะเจาะจง นายสวงิ ณ วงค์ นายสวงิ ณ วงค์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
123/2562 ลงวนัที่    
  24 ธ.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 มนีาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

25 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ไฟฟ้า 9,300.00    9,300.00    เฉพาะเจาะจง นายภานนท์ คําวโิรจน์ นายภานนท์ คําวโิรจน์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
124/2562 ลงวนัที่    
  24 ธ.ค. 62

26 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ไฟฟ้า 8,500.00    8,500.00    เฉพาะเจาะจง นายคมสัน เขียวธง นายคมสัน เขียวธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
125/2562 ลงวนัที่    
  24 ธ.ค. 62

27 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ธรุการ 7,300.00    7,300.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ดลฤดี ภญิโญคํา น.ส.ดลฤดี ภญิโญคํา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
126/2562 ลงวนัที่    
  24 ธ.ค. 62

28 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ซ่อมบํารุง 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายววิติั ดวงแก้ว นายววิติั ดวงแก้ว

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่  
29/2562 ลงวนัที่    
29 ม.ค. 62

29 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 8,700.00    8,700.00    เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ แสงสวา่ง นายสุรศักด์ิ แสงสวา่ง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
127/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 มนีาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

30 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 8,600.00    8,600.00    เฉพาะเจาะจง นายทัศน์ สีคํามา นายทัศน์ สีคํามา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
128/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

31 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 8,600.00    8,600.00    เฉพาะเจาะจง นายธนสาร ใจสุภา นายธนสาร ใจสุภา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
129/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

32 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 8,400.00    8,400.00    เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงศ์ หอเงิน นายนัฐพงศ์ หอเงิน

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
130/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

33 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธรุการ 8,200.00    8,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.สุณีมาศ จีห้อม น.ส.สุณีมาศ จีห้อม

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
131/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

34 จ้างเหมาแม่บ้าน (ศพด.)
7,900.00    7,900.00    เฉพาะเจาะจง นางดาวรรณ ยะแก้ว นางดาวรรณ ยะแก้ว

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
132/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 มนีาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

35 จ้างเหมาผู้ช่วยนักวชิาการ
วฒันธรรม 7,900.00    7,900.00    เฉพาะเจาะจง นายธนาคาร ดวงแก้ว นายธนาคาร ดวงแก้ว

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
133/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

36 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี(ศพด) 7,300.00    7,300.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นพรัตน์ เทียนอ่อน น.ส.นพรัตน์ เทียนอ่อน

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
134/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

37 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธรุการ(ศพด) 7,100.00    7,100.00    เฉพาะเจาะจง นางพูนศรี ต๊ะแก้ว นางพูนศรี ต๊ะแก้ว

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
135/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

38 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ธรุการและด้านพัสดุ 8,200.00    8,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.กุสุมา อินกัน น.ส.กุสุมา อินกัน

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
136/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

39 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
การเงินและบัญชี 7,800.00    7,800.00    เฉพาะเจาะจง นายพันโท มะรินทร์ นายพันโท มะรินทร์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
137/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 มนีาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

40 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
จัดเก็บรายได้และการเงิน 8,200.00    8,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชริทร์ อินทร์วรรณ น.ส.พัชริทร์ อินทร์วรรณ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
138/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

41 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินและด้านจัดเก็บ
รายได้

8,100.00    8,100.00    เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ์ คําใส นายพิทักษ์ คําใส
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
139/2562 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 62

42 จ้างเหมาพนักงานกูช้ีพฉุกเฉิน

7,700.00    7,700.00    เฉพาะเจาะจง นายอมร เจริฐสุข นายอมร เจริฐสุข
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
180/2562 ลงวนัที่   
1 ม.ีค. 62

43 จัดซ้ือวสัดุสํานักงาน-
หนังสือพิมพ(์ลําพูนนิวส์)
ประจําเดือน ม.ีค.2562

150.00       150.00       เฉพาะเจาะจง ร้านลําพูนนิวส์ ร้านลําพูนนิวส์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
161/2562 ลงวนัที่   
1 ม.ีค. 62

ณ วันที่ 1 มนีาคม 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

44 จัดซ้ือวสัดุสํานักงาน-
หนังสือพิมพ(์สปอร์ตนิวส์)
ประจําเดือน ม.ีค. 2562

300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสปอร์ตนิวส์ ร้านสปอร์ตนิวส์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
162/2562 ลงวนัที่   
1 ม.ีค. 62

45 จัดซ้ือวสัดุสํานักงาน-
หนังสือพิมพ(์ลําพูนโมเดิร์น)
ประจําเดือน ม.ีค. 2562

210.00       210.00       เฉพาะเจาะจง ลําพูนโมเดิร์น ลําพูนโมเดิร์น
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
163/2562 ลงวนัที่    
 1 ม.ีค. 62

46 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองดับเพลิง-
หัวฉีดด้ามปืน จํานวน 2 อัน 31,030.00   31,030.00   เฉพาะเจาะจง

หจก.นอธเวดิเซฟต้ี แอนด์
 ซัพพลาย

หจก.นอธเวดิเซฟต้ี แอนด์
 ซัพพลาย

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 
163/2562 ลงวนัที่    
 1 ม.ีค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 มนีาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ้างเหมาทําป้ายไวนิล
(โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษหมอกควนัฯ)

4,650.00    4,650.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสวรรค์ดีไซน์ ร้านสวรรค์ดีไซน์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
147/2562 ลงวนัที่   
4 ม.ีค.62

2 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
(โครงการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิน่ ทต.ต้นธง
(แผน2561-2564))

2,475.00    2,475.00    เฉพาะเจาะจง ร้นมายปร้ินซ์ เทรดด้ิง ร้นมายปร้ินซ์ เทรดด้ิง
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
148/2562 ลงวนัที่   
4 ม.ีค.62

3 จ้างเหมาทําอาหารกลางวนั
เด็กปฐมวยั จํานวน 65 คน 
(ประจําเดือน ม.ีค.2562)

27,300.00   27,300.00   เฉพาะเจาะจง นางศรีรัตน์ เกษมเสนากุล นางศรีรัตน์ เกษมเสนากุล
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
181/2562 ลงวนัที่   
4 ม.ีค.62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มนีาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 4 มนีาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง-ยางใน(ล้อหลัง) 
จํานวน 1 เส้น

120.00       120.00       เฉพาะเจาะจง ร้นสมศักด์ิ มอเตอร์ไบค์ ร้นสมศักด์ิ มอเตอร์ไบค์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
167/2562 ลงวนัที่   
5 ม.ีค.62

2 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง-สายยาง
ส่งน้ํา จํานวน 1 รายการ 4,800.00    4,800.00    เฉพาะเจาะจง

หจก.ลําพูนธนวฒัน์
ก่อสร้าง

หจก.ลําพูนธนวฒัน์
ก่อสร้าง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
168/2562 ลงวนัที่   
5 ม.ีค.62

3 จ้างเหมาทําอาหารวา่ง
(โครงการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิน่ ทต.ต้นธง
(แผน2561-2564))

3,750.00    3,750.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณี ใจธง นางสาวเสาวณี ใจธง
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
149/2562 ลงวนัที่   
5 ม.ีค.62

4 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง-ยางรถยนต์(กูช้ีพกูภ้ยั)
 จํานวน 4 เส้น

12,800.00   12,800.00   เฉพาะเจาะจง ร้านธนวฒัน์ ยางยนต์ ร้านธนวฒัน์ ยางยนต์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 
93/2562 ลงวนัที่     
 5 ม.ีค.62

เทศบาลต าบลตน้ธง
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มนีาคม 2562

ณ วันที่ 5 มนีาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ้างเหมาซ่อมแซมตรวจเช็ค
ตามระยะทางใช้งาน
รถบรรทุกน้ําดับเพลิง
(ทะเบียน 80-6907)

7,344.00    7,344.00    เฉพาะเจาะจง บจก.ธาราลําพูนอีซูซุเซลล์ บจก.ธาราลําพูนอีซูซุเซลล์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
151/2562 ลงวนัที่   
 6 ม.ีค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มนีาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 6 มนีาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์
(ทะเบียน กค-431) 49,408.00   49,408.00   เฉพาะเจาะจง บจก.ธาราลําพูนอีซูซุเซลล์ บจก.ธาราลําพูนอีซูซุเซลล์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
179/2562 ลงวนัที่   
 7 ม.ีค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มนีาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 7 มนีาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุทําตุงตาม
ประเพณีล้านนา(โครงการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัว ต.ต้น
ธง กิจกรรมอุ๊ยหม่อน
สอนต๋ัดตุง)

1,900.00    1,900.00    เฉพาะเจาะจง นางศรีจันทร์ กัญญาธง นางศรีจันทร์ กัญญาธง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
170/2562 ลงวนัที่   
 8 ม.ีค. 62

2 จ้างเหมาทําป้ายไวนิล
(โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัว ต.ต้นธง กิจ
กรรมอุ๊ยหม่อนสอนต๋ัดตุง)

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสวรรค์ดีไซน์ ร้านสวรรค์ดีไซน์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
153/2562 ลงวนัที่   
 8 ม.ีค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มนีาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 8 มนีาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ้างเหมาทําป้ายไวนิล 
(โครงการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏบิัติการ"การวเิคราะห์
คุณภาพดิน"

300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสวรรค์ดีไซน์ ร้านสวรรค์ดีไซน์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
156/2562 ลงวนัที่   
11 ม.ีค. 62

2 จ้างเหมาอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม (โครงการจัด
ฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ"การ
วเิคราะห์คุณภาพดิน"

2,500.00    2,500.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวณี ใจธง น.ส.เสาวณี ใจธง
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
157/2562 ลงวนัที่   
11 ม.ีค. 62

3 จ้างเหมาอาหารกลางวนั 
(โครงการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏบิัติการ"การวเิคราะห์
คุณภาพดิน"

4,000.00    4,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญญาภา ลาพิงค์ น.ส.เบญญาภา ลาพิงค์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
158/2562 ลงวนัที่   
11 ม.ีค. 62

4 จ้างเหมาทําอาหารกลางวนั
,วา่ง(โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัว ต.ต้นธง กิจ
กรรมอุ๊ยหม่อนสอนต๋ัดตุง)

5,250.00    5,250.00    เฉพาะเจาะจง นางธนาภา คําปันศักด์ นางธนาภา คําปันศักด์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
159/2562 ลงวนัที่   
 11 ม.ีค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 11 มนีาคม 2562



5 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงาน
รักษาความสงบเรียบร้อย

5,080.00    5,080.00    เฉพาะเจาะจง นายเจตริน มาเดช นายเจตริน มาเดช
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
182/2562 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 จ้างเหมาซ่อมแซมรถแบคโฮ 
(ทะเบียน ตค-535) 28,077.75   28,077.75   เฉพาะเจาะจง

หจก.อนันตภณัฑ์แทรค
เตอร์ 2548

หจก.อนันตภณัฑ์แทรค
เตอร์ 2548

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
183/2562 ลงวนัที่   
 13 ม.ีค. 62

เทศบาลต าบลตน้ธง
ณ วันที่ 13 มนีาคม 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือพายพุ่มดอกไม้สด
(เนื่องในวนัท้องถิน่ไทย 
ประจําปี 2562)

500.00       500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์หอมดอกไม้สด ร้านจันทร์หอมดอกไม้สด
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
174/2562 ลงวนัที่   
15 ม.ีค. 62

2 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงาน
รักษาความสงบเรียบร้อย 4,112.00    4,112.00    เฉพาะเจาะจง นายอนุชา ไชยโยธง นายอนุชา ไชยโยธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
184/2562 ลงวนัที่   
15 ม.ีค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 15 มนีาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 ค่าส่งสินค้าบริการทาง
ไปรษณีย์ตามใบส่งของเลขที่ 
IV6205496

133.75       133.75       เฉพาะเจาะจง
โรงพิมพ์อาสารักษา

ดินแดน กรมปกครอง
โรงพิมพ์อาสารักษา

ดินแดน กรมปกครอง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
176/2562 ลงวนัที่   
18 ม.ีค. 62

2 จ้างเหมาย้ายและติดต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศ (เลข
ครุภณัฑ์ 420/46/008)

5,600.00    5,600.00    เฉพาะเจาะจง
ร้านวรรธรกรณ์ แอร์ 

เซอร์วสิ
ร้านวรรธรกรณ์ แอร์ 

เซอร์วสิ

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
164/2562 ลงวนัที่   
18 ม.ีค. 62

3 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์-หมึก
เคร่ืองพิมพ์ จํานวน 3 
รายการ

17,560.00   17,560.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พรพัธสิญา หจก.พรพัธสิญา
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 
98/2562 ลงวนัที่   
18 ม.ีค. 62

4 จัดซ้ือวคัซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า(โครงการสัวต์ปลอด
โรค คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ปี 2562)

42,000.00   42,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านตะวนั ร้านตะวนั
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 
99/2562 ลงวนัที่   
18 ม.ีค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 18 มนีาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว-
จํานวน 17 รายการ (ศพด.) 5,534.00    5,534.00    เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์น บจก.โมเดิร์น

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
179/2562 ลงวนัที่   
19 ม.ีค. 62

2 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค(เลข
ครุภณัฑ์ 416/55/023)

1,900.00    1,900.00    เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 

แอนด์เซอร์วสิ
ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 

แอนด์เซอร์วสิ

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
166/2562 ลงวนัที่   
19 ม.ีค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 19 มนีาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือครุภณัฑ์สํานักงาน-
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ขาด 13,000 BTU

42,000.00   42,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านปิงปองโฟกัส ร้านปิงปองโฟกัส
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
180/2562 ลงวนัที่   
20 ม.ีค. 62

2 จัดซ้ืออาหารวา่ง จํานวน 18
 ชุด (โครงการร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2564) แก้ไขเพิ่ม
(ฉบับที่ 6 )

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร้านขนมโอชิน ร้านขนมโอชิน
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
181/2562 ลงวนัที่   
20 ม.ีค. 62

3 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์-
เคร่ืองตบดิน (เลขครุภณัฑ์ 
1005/57/0001)

1,320.00    1,320.00    เฉพาะเจาะจง ร้านป๊อกออโต้เซอร์วสิ ร้านป๊อกออโต้เซอร์วสิ
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
167/2562 ลงวนัที่   
20 ม.ีค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 20 มนีาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร(ร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.
2561-2564)แก้ไขเพิ่ม(ฉบับ
ที่6))

2,736.00    2,736.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเน็ปจูน ร้านเน็ปจูน
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
168/2562 ลงวนัที่   
21 ม.ีค. 62

ณ วันที่ 21 มนีาคม 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 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 จัดซ้ือวสัดุสํานักงาน- จํานวน
 39 รายการ 19,379.00   19,379.00   เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์น บจก.โมเดิร์น

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 
102/2562 ลงวนัที่   
26 ม.ีค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 26 มนีาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว-
จํานวน 9 รายการ 6,449.00    6,449.00    เฉพาะเจาะจง บอก.โมเดิร์น บอก.โมเดิร์น

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
184/2562 ลงวนัที่   
28 ม.ีค. 62

1 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก
ท้ายติดเครนไฮโดรลิค
(กระเช้า)(ทะเบียน 80-7260)

4,590.00    4,590.00    เฉพาะเจาะจง อู่ดลบริการ อู่ดลบริการ
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ําเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
171/2562 ลงวนัที่   
28 ม.ีค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 28 มนีาคม 2562


