
แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
1/2563 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 62

2 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธ
รุการ 8,100.00       8,100.00       เฉพาะเจาะจง

นายกอบกูล ณ 
เชียงใหม่

นายกอบกูล ณ 
เชียงใหม่

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
2/2563 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 62

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
3/2563 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 62

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
4/2563 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 62

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
5/2563 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ตลุาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
6/2563 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 62

7 จ้างเหมาพนักงานขับรถ

8,000.00       8,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอนุชา จันทร์เรือง นายอนุชา จันทร์เรือง
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
7/2563 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 62

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
8/2563 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 62

9 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์ 8,000.00       8,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย วชิา นายเอกชัย วชิา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
9/2563 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 62

10 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงาน
ธรุการงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง
นางสาวอภชิญา โปทา

อิน
นางสาวอภชิญา โปทา

อิน

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
10/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง
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แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

11 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ ตาวงั นายอดิศักด์ิ ตาวงั
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
11/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

12 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

10,100.00      10,100.00      เฉพาะเจาะจง นายวษิณุ ริยาธง นายวษิณุ ริยาธง
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
12/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

13 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

8,900.00       8,900.00       เฉพาะเจาะจง นายอมร เจริญสุข นายอมร เจริญสุข
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
13/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

14 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

8,900.00       8,900.00       เฉพาะเจาะจง นายณัฐวฒิุ ทาธง นายณัฐวฒิุ ทาธง
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
14/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

15 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

10,000.00      10,000.00      เฉพาะเจาะจง นายธรีไนย กันทะกาศ นายธรีไนย กันทะกาศ
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
15/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ตลุาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

16 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

8,000.00       8,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณัชฑพล สายพันธุ์ นายณัชฑพล สายพันธุ์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
16/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
17/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
18/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

19 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านสุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและงาน
ควบคุมโรค

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
19/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
20/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง
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แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

21 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านสุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและงาน
ควบคุมโรค

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
21/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

22 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านสุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
22/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
23/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
24/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
25/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2562
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หรอืจ้าง
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รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

26 จ้างเหมาพนักงานจด
มาตรวดัน้้า 10,000.00      10,000.00      เฉพาะเจาะจง

นายณัฐวชัต์ อุ่นเรือน
พิงค์

นายณัฐวชัต์ อุ่นเรือน
พิงค์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
26/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

27 จ้างเหมาพนักงานซ่อม
บ้ารุงระบบประปา 8,000.00       8,000.00       เฉพาะเจาะจง นายววิติั ดวงแก้ว นายววิติั ดวงแก้ว

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
27/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

28 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านส้ารวจ 7,300.00       7,300.00       เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรสวรรค์ แก้วมณี
แสง

น.ส.พรสวรรค์ แก้วมณี
แสง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
28/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
29/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
30/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
31/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ตลุาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
32/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
33/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

34 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 
(คนสวน) 8,700.00       8,700.00       เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ แสงสวา่ง นายสุรศักด์ิ แสงสวา่ง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
34/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

35 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 
(คนสวน) 8,600.00       8,600.00       เฉพาะเจาะจง นายธนสาร ใจสุภา นายธนสาร ใจสุภา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
35/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

36 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 
(คนสวน) 8,400.00       8,400.00       เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงศ์ หอเงิน นายนัฐพงศ์ หอเงิน

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
36/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

37 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 
(คนสวน) 8,300.00       8,300.00       เฉพาะเจาะจง นายทัศน์ สีค้ามา นายทัศน์ สีค้ามา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
37/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ตลุาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
38/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
39/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
40/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

41 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านเงินและบัญชี 7,500.00       7,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวยศยา ปัญญาปิง นางสาวยศยา ปัญญาปิง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
41/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
42/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

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

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
43/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ตลุาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

44 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านจัดเก็บรายได้และ
การเงิน

8,200.00       8,200.00       เฉพาะเจาะจง
น.ส.พัชริทร์ อินทร์

วรรณ
น.ส.พัชริทร์ อินทร์

วรรณ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
44/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

45 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงาน
ด้านแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินและ
ด้านจัดเก็บรายได้

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
45/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

46 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน-
หนังสือพิมพ(์ล้าพูนนิวส์)
ประจ้าเดือน ต.ค.62

150.00          150.00          เฉพาะเจาะจง ล้าพูนนิวส์ ล้าพูนนิวส์
ให้บริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
1/2563 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 62

47 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน-
หนังสือพิมพ(์สปอร์ตนิวส์)
 ประจ้าเดือน ต.ค.62

300.00          300.00          เฉพาะเจาะจง สปอร์ตนิวส์ สปอร์ตนิวส์
ให้บริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
2/2563 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 62

48 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน-
หนังสือพิมพ(์ล้าพูนโม
เดิร์น) ประจ้าเดือน ต.ค.
62

210.00          210.00          เฉพาะเจาะจง ล้าพูนโมเดิร์น ล้าพูนโมเดิร์น
ให้บริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
3/2563 ลงวนัที่     
 1 ต.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 ตลุาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ้างเหมาบคคลธรรมดา
เพื่อปฏบิัติงานศูนย์
ปฏบิัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
(อ้าเภอ)

6,857.12       6,857.12       เฉพาะเจาะจง น.ส.เข็มทอง ปารมีส้าว น.ส.เข็มทอง ปารมีส้าว
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
50/2563 ลงวนัที่    
  8 ต.ค. 62

2 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด
โทนสีเหลือง 1 พวง 
(เนื่องในวนัคล้ายวนั
สวรรคต ร.9)

1,000.00       1,000.00       เฉพาะเจาะจง
ร้านดอกไม้จันทร์หอม 

ชิมิชิมิ
ร้านดอกไม้จันทร์หอม 

ชิมิชิมิ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
8/2563 ลงวนัที่     
 8 ต.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 8 ตลุาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือครุภณัฑ์โรงงาน-
เล่ือยโซ่ยนต์ จ้านวน 1 
เคร่ือง

55,000.00      55,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านกิจเจริญ ร้านกิจเจริญ
ให้บริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
9/2563 ลงวนัที่     
 9 ต.ค. 62

2 จ้างเหมาแบบงาน
ปรับปรุงภมูิทัศน์ ม.1 
และงานวางท่อลอด
เหล่ียม คสล. ม.3

23,000.00      23,000.00      เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย จอมเดช นายฉัตรชัย จอมเดช
ให้บริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
9/2563 ลงวนัที่     
 9 ต.ค. 62

เทศบาลต าบลตน้ธง
ณ วันที่ 9 ตลุาคม 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ้างเหมาบันทึกภาพ
เคล่ือนไหว(การประชุม
สภา ทต.ต้นธง สมัย
วสิามัญ คร้ังที่ 1 ปี 2562)
 วนัที่ 15 ต.ค.62

2,500.00       2,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอายมีเดีย ร้านอายมีเดีย
ให้บริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
20/2563 ลงวนัที่    
  10 ต.ค. 62

2 จ้างเหมาท้าอาหาร
กลางวนั,อาหารวา่ง(การ
ประชุมสภา ทต.ต้นธง 
สมัยวสิามัญ คร้ังที่ 1 ปี 
2562) วนัที่ 15 ต.ค.62

3,150.00       3,150.00       เฉพาะเจาะจง นางสุนีย์ กันทาธง นางสุนีย์ กันทาธง
ให้บริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
21/2563 ลงวนัที่    
  10 ต.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 10 ตลุาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด
โทนสีชมพู 1 พวง (เนื่อง
ในวนัปิยะมหาราช 23 
ต.ค. 62)

1,000.00       1,000.00       เฉพาะเจาะจง
ร้านดอกไม้จันทร์หอม 

ชิมิชิมิ
ร้านดอกไม้จันทร์หอม 

ชิมิชิมิ

ให้บริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
15/2563 ลงวนัที่    
  15 ต.ค. 62

2 จ้างเหมาบันทึกภาพ 
(เนื่องในวนัปิยะมหาราช 
23 ต.ค. 62)

2,500.00       2,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอายมีเดีย ร้านอายมีเดีย
ให้บริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
26/2563 ลงวนัที่    
  15 ต.ค. 62

ณ วันที่ 15 ตลุาคม 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุอื่นๆ-ผ้าจีบสี
ขาว,สีชมพู จ้านวน 2 
รายการ

4,000.00       4,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอาธญัธรุกิจ ร้านอาธญัธรุกิจ
ให้บริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
18/2563 ลงวนัที่    
  18 ต.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 18 ตลุาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ้างเหมาประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนที่
มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลฯ

26,000.00      26,000.00      เฉพาะเจาะจง
ส้านักวจิัยและบริการ
วชิาการ ม.นอร์ท 

เชียงใหม่

ส้านักวจิัยและบริการ
วชิาการ ม.นอร์ท 

เชียงใหม่

ให้บริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
32/2563 ลงวนัที่    
  22 ต.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 22 ตลุาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิล 
จ้านวน 2 รายการ 
(โครงการประเพณีลอย
โขมด คร้ังที่ 5 ปี 2562)

17,625.00      17,625.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสวรรค์ดีไซน์ ร้านสวรรค์ดีไซน์
ให้บริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
35/2563 ลงวนัที่   
24 ต.ค. 62

ณ วันที่ 24 ตลุาคม 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ้างเหมาบันทึกภาพ
เคล่ือนไหว(การประชุม
สภา ทต.ต้นธง สมัย
วสิามัญ คร้ังที่ 1 ปี 2562)
 วนัที่ 31 ต.ค.62

2,500.00       2,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอายมีเดีย ร้านอายมีเดีย
ให้บริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
41/2563 ลงวนัที่    
  28 ต.ค. 62

2 จ้างเหมาท้าอาหาร
กลางวนั,อาหารวา่ง(การ
ประชุมสภา ทต.ต้นธง 
สมัยวสิามัญ คร้ังที่ 1 ปี 
2562) วนัที่ 31 ต.ค.62

3,150.00       3,150.00       เฉพาะเจาะจง นางสุนีย์ กันทาธง นางสุนีย์ กันทาธง
ให้บริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
42/2563 ลงวนัที่    
  28 ต.ค. 62

ณ วันที่ 28 ตลุาคม 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน-
จ้านวน 14 รายการ 16,414.00      16,414.00      เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์น บจก.โมเดิร์น

ให้บริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 
22/2562 ลงวนัที่   
29 ต.ค. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 31 ตลุาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 
ภาคเรียนที่ 2/62 เดือน 
พ.ย. 2561 รร. 3 โรง

46,902.00      46,902.00      เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่

จ้ากัด
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่

จ้ากัด

ให้บริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 
25/2562 ลงวนัที่   
31 ต.ค. 61

2 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 
ภาคเรียนที่ 2/62 เดือน 
พ.ย. 2561 (ศพด)

9,409.00       9,409.00       เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่

จ้ากัด
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่

จ้ากัด

ให้บริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 
26/2562 ลงวนัที่   
31 ต.ค. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2561
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 31 ตลุาคม 2561


