
แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรอืจ้าง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
187/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
188/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
189/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

4 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงาน
เจ้าพนักงานธรุการ 8,200.00        8,200.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฬินญา กรัดศิริ น.ส.จุฬินญา กรัดศิริ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
190/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
191/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรอืจ้าง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
192/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

7 จ้างเหมาพนักงานขับรถ

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
193/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
194/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

9 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
195/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

10 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
196/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรอืจ้าง

11 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
197/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

12 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
198/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

13 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
199/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

14 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
200/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

15 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงาน
รักษาความสงบเรียบร้อย 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นายเจตริน มาเดช นายเจตริน มาเดช

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
201/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
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ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
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เหตผุลที่คัดเลือก
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เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรอืจ้าง

16 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงาน
รักษาความสงบเรียบร้อย 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นายอนุชา ไชยโยธง นายอนุชา ไชยโยธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
202/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

17 จ้างเหมาพนักงานขับรถกู้
ชีพฉุกเฉิน 10,300.00      10,300.00      เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ พนาดร นายยงยุทธ พนาดร

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
203/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

18 จ้างเหมาพนักงานกูช้ีพ
ฉุกเฉิน 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง

นายศักรินทร์ สิน
พัฒนาสกุล

นายศักรินทร์ สินพัฒนา
สกุล

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
204/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

19 จ้างเหมาพนักงานกูช้ีพ
ฉุกเฉิน 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักด์ิ ผ่องใส นายกิตติศักด์ิ ผ่องใส

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
205/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

20 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านสุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและงานควบคุม
โรค

7,800.00        7,800.00        เฉพาะเจาะจง นายทรงวฒิุ ฟองอินทร์ นายทรงวฒิุ ฟองอินทร์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
206/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
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ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรอืจ้าง

21 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านส่งเสริมสุขภาพงาน
ควบคุมโรคและงานสัตว
แพทย์

8,300.00        8,300.00        เฉพาะเจาะจง
นายกฤษดา ปัญญาธ

นัญชัย
นายกฤษดา ปัญญาธนัญ

ชัย

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
207/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

22 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านงานธรุการ 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นายประพัฒน์ กันทาธง นายประพัฒน์ กันทาธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
208/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

23 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านสุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและงานควบคุม
โรค

8,100.00        8,100.00        เฉพาะเจาะจง นายเกษม สุภานันท์ นายเกษม สุภานันท์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
209/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

24 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านสุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
210/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

เทศบาลต าบลตน้ธง
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
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และราคาที่เสนอ
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เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรอืจ้าง

25 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านบริการ 8,000.00        8,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.วสุมดี ไชยาพันธุ์ น.ส.วสุมดี ไชยาพันธุ์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
211/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

26 จ้างเหมาพนักงานผลิต
น้้าประปา 10,000.00      10,000.00      เฉพาะเจาะจง นายจิราวฒัน์ พงษ์ปาระ นายจิราวฒัน์ พงษ์ปาระ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
212/2562 ลงวนัที่ 
   25 ม.ีค. 62

27 จ้างเหมาพนักงานเก็บค่า
น้้าประปา 10,100.00      10,100.00      เฉพาะเจาะจง นายวรีศักด์ิ เกษมศิลป์ นายวรีศักด์ิ เกษมศิลป์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
213/2562 ลงวนัที่ 
   25 ม.ีค. 62

28 จ้างเหมาพนักงานจดมาตร
วดัน้้า 10,000.00      10,000.00      เฉพาะเจาะจง

นายณัฐวชัต์ อุ่นเรือน
พิงค์

นายณัฐวชัต์ อุ่นเรือนพิงค์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
214/2562 ลงวนัที่ 
   25 ม.ีค. 62

29 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านส้ารวจ 7,300.00        7,300.00        เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรสวรรค์ แก้วมณี
แสง

น.ส.พรสวรรค์ แก้วมณี
แสง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
215/2562 ลงวนัที่ 
   25 ม.ีค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรอืจ้าง

30 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านซ่อมบ้ารุง 8,000.00        8,000.00        เฉพาะเจาะจง นายววิติั ดวงแก้ว นายววิติั ดวงแก้ว

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
216/2562 ลงวนัที่ 
   25 ม.ีค. 62

31 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านโยธา 11,000.00      11,000.00      เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ชัยวงค์ นายพงศกร ชัยวงค์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
217/2562 ลงวนัที่ 
   25 ม.ีค. 62

32 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านไฟฟ้า 9,900.00        9,900.00        เฉพาะเจาะจง นายสวงิ ณ วงค์ นายสวงิ ณ วงค์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
218/2562 ลงวนัที่ 
   25 ม.ีค. 62

33 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านไฟฟ้า 9,300.00        9,300.00        เฉพาะเจาะจง นายภานนท์ ค้าวโิรจน์ นายภานนท์ ค้าวโิรจน์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
219/2562 ลงวนัที่ 
   25 ม.ีค. 62

34 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านธรุการ 7,300.00        7,300.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ดลฤดี ภญิโญค้า น.ส.ดลฤดี ภญิโญค้า

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
220/2562 ลงวนัที่ 
   25 ม.ีค. 62

เทศบาลต าบลตน้ธง
ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรอืจ้าง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
221/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

36 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 8,600.00        8,600.00        เฉพาะเจาะจง นายทัศน์ สีค้ามา นายทัศน์ สีค้ามา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
222/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
223/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
224/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
225/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรอืจ้าง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
226/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
228/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

42 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านธรุการและด้านพัสดุ 8,200.00        8,200.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.กุสุมา อินกัน น.ส.กุสุมา อินกัน

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
229/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

43 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี 7,800.00        7,800.00        เฉพาะเจาะจง นายพันโท มะรินทร์ นายพันโท มะรินทร์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
230/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

44 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านจัดเก็บรายได้และ
การเงิน

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
231/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรอืจ้าง

45 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินและด้าน
จัดเก็บรายได้

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
232/2562 ลงวนัที่ 
   1 เม.ย. 62

46 จ้างเหมาท้าอาหารกลางวนั
เด็กปฐมวยั (ประจ้าเดือน 
พ.ค.2562)

20,000.00      20,000.00      เฉพาะเจาะจง
นางศรีรัตน์ เกษมเสนา

กุล
นางศรีรัตน์ เกษมเสนากุล

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
233/2562 ลงวนัที่ 
   1 พ.ค. 62

47 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน-
หนังสือพิมพ(์ล้าพูนนิวส์)
ประจ้าเดือน พ.ค. 2562

150.00          150.00          เฉพาะเจาะจง ล้าพูนนิวส์ ล้าพูนนิวส์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
214/2562 ลงวนัที่ 
   1 พ.ค. 62

48 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน-
หนังสือพิมพ(์สปอร์ตนิวส์)
ประจ้าเดือน พ.ค. 2562

300.00          300.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสปอร์ตนิวส์ ร้านสปอร์ตนิวส์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
215/2562 ลงวนัที่ 
  1 พ.ค. 62

49 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน-
หนังสือพิมพ(์ล้าพูนโม
เดิร์น)ประจ้าเดือน พ.ค. 
2562

200.00          200.00          เฉพาะเจาะจง ล้าพูนโมเดิร์น ล้าพูนโมเดิร์น
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
216/2562 ลงวนัที่ 
   1 พ.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรอืจ้าง

50 จ้างเหมาท้าอาหารวา่งและ
อาหารกลางวนั(ใช้รับรอง
นิเทศและติดตามการ
ด้าเนินงาน 2 พ.ค.62)

8,400.00        8,400.00        เฉพาะเจาะจง นายวรการ เกษมศิลป์ นายวรการ เกษมศิลป์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
210/2562 ลงวนัที่ 
   1 พ.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์(เคร่ือง
เขียน)จ้านวน 6 ชุด
(โครงการพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข กิจกรรม หมอ
หมู่บ้านฯ)

1,500.00        1,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศรีประเสริฐ ร้านศรีประเสริฐ
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
217/2562 ลงวนัที่ 
   2 พ.ค. 62

2 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
แผนพัฒนาท้องถิน่สีปี(พ.ศ.
2561-2564)แก้ไขเพิ่มเติม
และเปล่ียนแปลง(ฉบับที่ 6)

8,550.00        8,550.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเน็ปจูน ร้านเน็ปจูน
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
212/2562 ลงวนัที่ 
   2 พ.ค. 62

3 จ้างเหมาจัดท้าอาหาร
(ให้บริการประชาชนที่
มาร่วมพิธเีปิดกรวยราช
สักการะหน้าพระบรมฉายา
ลักษณ์ฯ)

8,000.00        8,000.00        เฉพาะเจาะจง
ร้านข้าวมันไก่ล้าพูน   

โดยนายพงศ์ศิริ บุญรอด
ร้านข้าวมันไก่ล้าพูน   

โดยนายพงศ์ศิริ บุญรอด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
213/2562 ลงวนัที่ 
   2 พ.ค. 62

เทศบาลต าบลตน้ธง
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562



4 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิล
(โครงการพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข กิจกรรม หอม
หมู่บ้านฯ)

500.00          500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสวรรค์ดีไซน์ ร้านสวรรค์ดีไซน์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
214/2562 ลงวนัที่ 
   2 พ.ค. 62

5 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์-
จ้านวน 6 รายการ 19,500.00      19,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พรพัธสิญา หจก.พรพัธสิญา

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 
117/2562 ลงวนัที่ 
   2 พ.ค. 62

6 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิลและ
ป้ายอะคริลิค-จ้านวน 3 
รายการ(เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธบีรม
ราชาภเิษก)

10,704.00      10,704.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสวรรค์ดีไซน์ ร้านสวรรค์ดีไซน์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
245/2562 ลงวนัที่ 
   2 พ.ค. 62



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรอืจ้าง

1 จ้างเหมายานพาหนะพร้อม
คนขับ(ทะเบียน 10-4645)
กิจกรรมหมอหมู่บ้าน ณ ขุน
เล่าสือรีสอร์ท

3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง นายศูนย์ อุปรีย์ นายศูนย์ อุปรีย์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
215/2562 ลงวนัที่ 
   7 พ.ค. 62

2 จ้างเหมายานพาหนะพร้อม
คนขับ(ทะเบียน 10-3496)
กิจกรรมหมอหมู่บ้าน ณ ขุน
เล่าสือรีสอร์ท

3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง นายนิคม ต๊ะมัง นายนิคม ต๊ะมัง
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
216/2562 ลงวนัที่ 
   7 พ.ค. 62

3 จ้างเหมายานพาหนะพร้อม
คนขับ(ทะเบียน 10-3602)
กิจกรรมหมอหมู่บ้าน ณ ขุน
เล่าสือรีสอร์ท

3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ แก้วหิน นายสมบูรณ์ แก้วหิน
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
217/2562 ลงวนัที่ 
   7 พ.ค. 62

4 จ้างเหมายานพาหนะพร้อม
คนขับ(ทะเบียน 10-1913)
กิจกรรมหมอหมู่บ้าน ณ ขุน
เล่าสือรีสอร์ท

3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ทองเกล้ียง นายประสิทธิ ์ทองเกล้ียง
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
218/2562 ลงวนัที่ 
   7 พ.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562



5 จ้างเหมายานพาหนะพร้อม
คนขับ(ทะเบียน 10-3419)
กิจกรรมหมอหมู่บ้าน ณ ขุน
เล่าสือรีสอร์ท

3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอินตา นันต๊ะพรม นายอินตา นันต๊ะพรม
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
219/2562 ลงวนัที่ 
   7 พ.ค. 62

6 จ้างเหมายานพาหนะพร้อม
คนขับ(ทะเบียน 10-3497)
กิจกรรมหมอหมู่บ้าน ณ ขุน
เล่าสือรีสอร์ท

3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง นายพร ต้นสม นายพร ต้นสม
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
220/2562 ลงวนัที่ 
   7 พ.ค. 62

7 จ้างเหมาท้าอาหารกลางวนั
 จ้านวน 5 วนั (โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกอบสัมมาชีพในพื้นที่ 
ต.ต้นธง กิจกรรมท้าขนม
ไทย)

8,000.00        8,000.00        เฉพาะเจาะจง นางธนาภา ค้าปันศักด์ิ นางธนาภา ค้าปันศักด์ิ
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
222/2562 ลงวนัที่ 
   7 พ.ค. 62



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรอืจ้าง

1 จัดซ้ือของที่ระลึก 
(โครงการพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข กิจกรรม หอม
หมู่บ้านฯ)

1,500.00        1,500.00        เฉพาะเจาะจง
ร้านธรรมเชษฐุธ์รรม

ประทีป โดยนางอุษณีย์
 อภวิฒัน์กุล

ร้านธรรมเชษฐุธ์รรม
ประทีป โดยนางอุษณีย์ 

อภวิฒัน์กุล

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
218/2562 ลงวนัที่ 
   8 พ.ค. 62

2 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน-หมึก
เคร่ืองถ่ายเอกสาร จ้านวน 
8 กล่อง

39,200.00      39,200.00      เฉพาะเจาะจง
หจก.นอร์ทเทิร์น โอ.

เอ.มาร์เก็ตต้ิง
หจก.นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.

มาร์เก็ตต้ิง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 
120/2562 ลงวนัที่ 
   8 พ.ค. 62

3 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย-ุ
จ้านวน 10 รายการ 39,889.60      39,889.60      เฉพาะเจาะจง

หจก.แสงทองอิเลคทริค
แอนด์เอ็นจิเนียร่ิง

หจก.แสงทองอิเลคทริค
แอนด์เอ็นจิเนียร่ิง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 
121/2562 ลงวนัที่ 
   8 พ.ค. 62

เทศบาลต าบลตน้ธง
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรอืจ้าง

1 จ้างเหมาท้าเอกสาร
ประกอบอบรม(โครงการ
พระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข กิจกรรม หอม
หมู่บ้านฯ)

1,500.00        1,500.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.อรทัย สุนันต๊ะ น.ส.อรทัย สุนันต๊ะ

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
223/2562 ลงวนัที่ 
   9 พ.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร-ขีว้วั 
จ้านวน 40 กระสอบ 1,000.00        1,000.00        เฉพาะเจาะจง

วา่ที่ ร.ต.หญิงสิริญา 
ยวงนากี

วา่ที่ ร.ต.หญิงสิริญา 
ยวงนากี

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
221/2562 ลงวนัที่ 
   10 พ.ค. 62

2 จ้างเหมาเข้าเล่มสรุป
ผลงานกองส่งเสริม
การเกษตร ประจ้าปี 2560
 จ้านวน 7 เล่ม

350.00          350.00          เฉพาะเจาะจง ร้านมายปร้ินซ์ เทรดด้ิง ร้านมายปร้ินซ์ เทรดด้ิง
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
222/2562 ลงวนัที่ 
   10 พ.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง-จ้านวน 
9 รายการ 5,713.50        5,713.50        เฉพาะเจาะจง บจก.จือฮะเซนเตอร์ บจก.จือฮะเซนเตอร์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
224/2562 ลงวนัที่ 
   13 พ.ค. 62

เทศบาลต าบลตน้ธง
ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร-
จ้านวน 2 รายการ 1,700.00        1,700.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรยนต์อะไหล่ ร้านเกษตรยนต์อะไหล่

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
225/2562 ลงวนัที่ 
   14 พ.ค. 62

2 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง-หัวเทียนเคร่ืองตัด
หญ้า 2 จังหวะ จ้านวน 5 
หัว

400.00          400.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรยนต์อะไหล่ ร้านเกษตรยนต์อะไหล่
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
226/2562 ลงวนัที่ 
   14 พ.ค. 62

3 จ้างเหมาท้าอาหารและน้้า
ด่ืม(โครงการงานประเพณี
สรงน้้าพระธาตุหริภญุชัย ปี
 62)

5,775.00        5,775.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.วชัรีวรรณ แสนค้า น.ส.วชัรีวรรณ แสนค้า
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
224/2562 ลงวนัที่ 
   14 พ.ค. 62

4 จ้างเหมาท้าเคร่ืองสักการะ
(โครงการงานประเพณีสรง
น้้าพระธาตุหริภญุชัย ปี 62)

2,000.00        2,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอนิรุทธ ์มงคลเทพ นายอนิรุทธ ์มงคลเทพ
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
225/2562 ลงวนัที่ 
   14 พ.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562



5 จ้างเหมาจัดนิทรรศการ
เคล่ือนที่(รถขบวนแห่)
(โครงการงานประเพณีสรง
น้้าพระธาตุหริภญุชัย ปี 62)

2,000.00        2,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอนิรุทธ ์มงคลเทพ นายอนิรุทธ ์มงคลเทพ
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
226/2562 ลงวนัที่ 
   14 พ.ค. 62



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรอืจ้าง

1 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิล
(โครงการส่งเสริมสนุนการ
ประกอบสัมมาชีพในพื้นที่
ต.ต้นธง กิจกรรม ท้าลูก
ประคบ)

450.00          450.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสวรรค์ดีไซน์ ร้านสวรรค์ดีไซน์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
227/2562 ลงวนัที่ 
   15 พ.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์(ผ้าห่อ
ลูกประคบ,สมุนไพร)
(โครงการส่งเสริมสนุนการ
ประกอบสัมมาชีพในพื้นที่
ต.ต้นธง กิจกรรม ท้าลูก
ประคบ)

3,900.00        3,900.00        เฉพาะเจาะจง
น.ส.อินทรานันท์ ธนกร

เจริญรัตน์
น.ส.อินทรานันท์ ธนกร

เจริญรัตน์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
229/2562 ลงวนัที่ 
   16 พ.ค. 62

2 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านซ่อมบ้ารุง 7,000.00        7,000.00        เฉพาะเจาะจง นายธนโชติ ยะเวยีง นายธนโชติ ยะเวยีง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
252/2562 ลงวนัที่ 
   16 พ.ค. 62

ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรอืจ้าง

1 จัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธบิดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณ์ฯ

150,000.00    150,000.00    เฉพาะเจาะจง
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
234/2562 ลงวนัที่ 
   23 พ.ค. 62

2 จ้างเหมาซ่อมแซมตาม
ระยะก้าหนด รถยนต์กูช้ีพ 
(ทะเบียน กจ-6234)

5,174.52        5,174.52        เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า ล้านนา บจก.โตโยต้า ล้านนา
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
231/2562 ลงวนัที่ 
   21 พ.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรอืจ้าง

1 จ้างเหมาจัดท้าอาหาร
พร้อมน้้าด่ืม(เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธบีรม
ราชาภเิษกในวนัที่ 22-23  
พ.ค.2562)

1,600.00        1,600.00        เฉพาะเจาะจง นางเรณู ขัดเรือง นางเรณู ขัดเรือง
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
233/2562 ลงวนัที่ 
   22 พ.ค. 62

2 จ้างเหมาการออกแบบ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-
จ้านวน 3 โครงการ

24,000.00      24,000.00      เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย จอมเดช นายฉัตรชัย จอมเดช
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
247/2562 ลงวนัที่ 
   22 พ.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน-สมุด
ลงนามถวายพระพร จ้านวน
 1 รายการ

595.00          595.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
237/2562 ลงวนัที่ 
   23 พ.ค. 62

2 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิล
(โครงการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ้า
 ต.ต้นธง)

450.00          450.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสวรรค์ดีไซน์ ร้านสวรรค์ดีไซน์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
235/2562 ลงวนัที่ 
   23 พ.ค. 62

3 จ้างเหมาซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ(เลข
ครุภณัฑ์ 420/52/020)

2,350.00        2,350.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปิงปองโฟกัส ร้านปิงปองโฟกัส
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
236/2562 ลงวนัที่ 
   23 พ.ค. 62

4 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง-จ้านวน 
2 รายการ 21,000.00      21,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร์ 999 หจก.วอีาร์ 1000

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 
131/2562 ลงวนัที่ 
   23 พ.ค. 62

ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง-สายยาง
ส่งน้้า ขนาด 2 นิ้ว ยาว 
100 เมตร จ้านวน 1 เส้น

4,800.00        4,800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านทับทิม ร้านทับทิม
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
238/2562 ลงวนัที่ 
   24 พ.ค. 62

2 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์
(ทะเบียน กค 431) 2,650.00        2,650.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน 45 แอร์ ร้าน 45 แอร์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
237/2562 ลงวนัที่ 
   24 พ.ค. 62

3 จ้างเหมาซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ (เลขครุภณัฑ์ 
416/52/020)

1,920.00        1,920.00        เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมพิวเตอร์เฮาส์ 

แอนด์ เซอร์วสิ
ร้านคอมพิวเตอร์เฮาส์ 

แอนด์ เซอร์วสิ

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
238/2562 ลงวนัที่ 
   24 พ.ค. 62

4 จ้างเหมาท้าอาหารวา่ง 2 
มื้อ (โครงการศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ้า
 ต.ต้นธง)

1,450.00        1,450.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวณี ใจธง น.ส.เสาวณี ใจธง
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
243/2562 ลงวนัที่ 
   24 พ.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562



5 จ้างเหมาท้าอาหารกลางวนั
 1 มื้อ (โครงการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ้า
 ต.ต้นธง)

2,320.00        2,320.00        เฉพาะเจาะจง นางจินตนา จินะ นางจินตนา จินะ
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
244/2562 ลงวนัที่ 
   24 พ.ค. 62

6 จ้างเหมายานพาหนะพร้อม
เชื้อเพลิง(ทะเบียน นง 689)
 (โครงการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ้า
 ต.ต้นธง)

2,500.00        2,500.00        เฉพาะเจาะจง นายณัฐวฒิุ บุณยรัตพันธุ์ นายณัฐวฒิุ บุณยรัตพันธุ์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
245/2562 ลงวนัที่ 
   24 พ.ค. 62

7 จ้างเหมายานพาหนะพร้อม
เชื้อเพลิง(ทะเบียน 
30-3125) (โครงการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ้า
 ต.ต้นธง)

2,500.00        2,500.00        เฉพาะเจาะจง
นายนิธรุิจน์ เจริญริธิ

เวทย์
นายนิธรุิจน์ เจริญริธเิวทย์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
246/2562 ลงวนัที่ 
   24 พ.ค. 62

8 จ้างเหมายานพาหนะพร้อม
เชื้อเพลิง(ทะเบียน 
36-0025) (โครงการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ้า
 ต.ต้นธง)

2,500.00        2,500.00        เฉพาะเจาะจง นายเสกสรรค์ ฝ้ันค้าอ้าย นายเสกสรรค์ ฝ้ันค้าอ้าย
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
247/2562 ลงวนัที่ 
   24 พ.ค. 62



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์-
หมึกเคร่ืองพิมพ์ จ้านวน 1 
รายการ

3,600.00        3,600.00        เฉพาะเจาะจง หจก.พรพัธสิญา หจก.พรพัธสิญา
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
242/2562 ลงวนัที่ 
   28 พ.ค. 62

2 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิล 
จ้านวน 2 รายการ (เนื่องใน
โอกาศมหามงคลพระราช
พิธบีรมราชาภเิษก 2562)

11,920.00      11,920.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสวรรค์ดีไซน์ ร้านสวรรค์ดีไซน์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
248/2562 ลงวนัที่ 
   28 พ.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรอืจ้าง

1 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิล
(โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม กิจกรรมวนัรัก
ต้นไม้ ป6ี2)

450.00          450.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสวรรค์ดีไซน์ ร้านสวรรค์ดีไซน์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
251/2562 ลงวนัที่ 
   29 พ.ค. 62

2 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง-จ้านวน 
3 รายการ 18,565.00      18,565.00      เฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร์ 999 หจก.วอีาร์ 1000

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 
134/2562 ลงวนัที่ 
   29 พ.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน-จารบี จ้านวน 1 
รายการ

1,275.00        1,275.00        เฉพาะเจาะจง บจก.จือฮะเซนเตอร์ บจก.จือฮะเซนเตอร์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
251/2562 ลงวนัที่ 
  30 พ.ค. 62

2 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิล(พระ
ฉายาลักษณ์สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล
ลักษณพระราชินี 1 ผืน)

700.00          700.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสวรรค์ดีไซน์ ร้านสวรรค์ดีไซน์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
250/2562 ลงวนัที่ 
  30 พ.ค. 62

3 จัดซ้ือกระเบื้องลอนคู่+ครอบ
1,198,680.00  1,198,680.00  เฉพาะเจาะจง บจก.วพิรหมชัยป่าซาง บจก.วพิรหมชัยป่าซาง

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 
135/2562 ลงวนัที่ 
  30 พ.ค. 62

4 จัดซ้ือกระเบื้องลอนคู่ขาว
292,180.00    292,180.00    เฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร์ 999 หจก.วอีาร์ 1000

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 
136/2562 ลงวนัที่ 
  30 พ.ค. 62

5 จัดซ้ือกระเบื้องลอนคู่
34,405.00      34,405.00      เฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร์ 999 หจก.วอีาร์ 1000

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 
137/2562 ลงวนัที่ 
  30 พ.ค. 62

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง



6 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์
กูภ้ยัหมายเลขทะเบียน บน
 2268

24,280.00      24,280.00      เฉพาะเจาะจง รุตต์ิการช่าง รุตต์ิการช่าง
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
250/2562 ลงวนัที่ 
  30 พ.ค. 62



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์-
หมึก จ้านวน 1 รายการ 3,600.00        3,600.00        เฉพาะเจาะจง หจก.พรพัธสิญา หจก.พรพัธสิญา

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
246/2562 ลงวนัที่ 
  31 พ.ค. 62

2 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง-แบตเตร่ี จ้านวน 1 ลูก 2,717.00        2,717.00        เฉพาะเจาะจง บจก.จือฮะเซนเตอร์ บจก.จือฮะเซนเตอร์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
247/2562 ลงวนัที่ 
  31 พ.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562





































 


