
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

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

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
1/2563 ลงวันที่      
1 ต.ค. 62

2 จา้งเหมาผู้ช่วยเจา้หน้าที่ธรุ
การ 8,100.00     8,100.00     เฉพาะเจาะจง นายกอบกูล ณ เชียงใหม่ นายกอบกูล ณ เชียงใหม่

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
2/2563 ลงวันที่      
1 ต.ค. 62

3 จา้งเหมาผู้ช่วยเจา้หน้าที่
บนัทกึข้อมูล 8,200.00     8,200.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.นงเยาว์ ผะธง น.ส.นงเยาว์ ผะธง

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
3/2563 ลงวันที่      
1 ต.ค. 62

4 จา้งเหมาผู้ช่วยปฏบิติังาน
เจา้พนักงานธุรการ 8,200.00     8,200.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.จฬิุนญา กรัดศิริ น.ส.จฬิุนญา กรัดศิริ

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
4/2563 ลงวันที่      
1 ต.ค. 62

5 จา้งเหมาคนงานทั่วไป 
(แม่บา้น) 8,100.00     8,100.00     เฉพาะเจาะจง นางเบญจพร สุจนิา นางเบญจพร สุจนิา

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
5/2563 ลงวันที่      
1 ต.ค. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2562
เทศบาลต าบลต้นธง

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

6 จา้งเหมาคนงานทั่วไป 
(แม่บา้น) 8,200.00     8,200.00     เฉพาะเจาะจง นางจริาวรรณ มูลธง นางจริาวรรณ มูลธง

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
6/2563 ลงวันที่      
1 ต.ค. 62

7 จา้งเหมาพนักงานขับรถ
8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอนุชา จนัทร์เรือง นายอนุชา จนัทร์เรือง

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
7/2563 ลงวันที่      
1 ต.ค. 62

8 จา้งเหมาผู้ช่วยปฏบิติังาน
ด้านงานนิติการ 7,900.00     7,900.00     เฉพาะเจาะจง นางทกัษญา พรหมแสน นางทกัษญา พรหมแสน

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
8/2563 ลงวันที่      
1 ต.ค. 62

9 จา้งเหมาผู้ช่วยปฏบิติังาน
ด้านการประชาสัมพนัธ์ 8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย วิชา นายเอกชัย วิชา

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
9/2563 ลงวันที่      
1 ต.ค. 62

10 จา้งเหมาผู้ช่วยปฏบิติังาน
ธุรการงานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

7,000.00     7,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวอภชิญา โปทาอิน นางสาวอภชิญา โปทาอิน
เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
10/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2562
เทศบาลต าบลต้นธง

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

11 จา้งเหมาผู้ช่วยเจา้หน้าที่
พนักงานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

9,000.00     9,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ ตาวัง นายอดิศักด์ิ ตาวัง
เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
11/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

12 จา้งเหมาผู้ช่วยเจา้หน้าที่
พนักงานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

10,100.00   10,100.00   เฉพาะเจาะจง นายวิษณุ ริยาธง นายวิษณุ ริยาธง
เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
12/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

13 จา้งเหมาผู้ช่วยเจา้หน้าที่
พนักงานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

8,900.00     8,900.00     เฉพาะเจาะจง นายอมร เจริญสุข นายอมร เจริญสุข
เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
13/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

14 จา้งเหมาผู้ช่วยเจา้หน้าที่
พนักงานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

8,900.00     8,900.00     เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ ทาธง นายณัฐวุฒิ ทาธง
เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
14/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

15 จา้งเหมาผู้ช่วยเจา้หน้าที่
พนักงานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

10,000.00   10,000.00   เฉพาะเจาะจง นายธีรไนย กันทะกาศ นายธีรไนย กันทะกาศ
เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
15/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

เทศบาลต าบลต้นธง
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2562



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

16 จา้งเหมาผู้ช่วยเจา้หน้าที่
พนักงานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง นายณัชฑพล สายพนัธุ์ นายณัชฑพล สายพนัธุ์
เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
16/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

17 จา้งเหมาพนักงานขับรถกู้
ชีพฉุกเฉิน 10,300.00   10,300.00   เฉพาะเจาะจง นายยงยทุธ พนาดร นายยงยทุธ พนาดร

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
17/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

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

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
18/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

19 จา้งเหมาช่วยปฏบิติังาน
ด้านสุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและงานควบคุม
โรค

7,800.00     7,800.00     เฉพาะเจาะจง นายทรงวุฒิ ฟองอินทร์ นายทรงวุฒิ ฟองอินทร์
เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
19/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

20 จา้งเหมาช่วยปฏบิติังาน
ด้านงานธุรการ 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นายประพฒัน์ กันทาธง นายประพฒัน์ กันทาธง

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
20/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
เทศบาลต าบลต้นธง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

21 จา้งเหมาช่วยปฏบิติังาน
ด้านสุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและงานควบคุม
โรค

8,100.00     8,100.00     เฉพาะเจาะจง นายเกษม สุภานันท์ นายเกษม สุภานันท์
เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
21/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

22 จา้งเหมาช่วยปฏบิติังาน
ด้านสุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.อารียา ใจชม น.ส.อารียา ใจชม
เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
22/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

23 จา้งเหมาช่วยปฏบิติังาน
ด้านบริการ 8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.วสุมดี ไชยาพนัธุ์ น.ส.วสุมดี ไชยาพนัธุ์

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
23/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

24 จา้งเหมาพนักงานผลิต
น้้าประปา 10,000.00   10,000.00   เฉพาะเจาะจง นายจริาวัฒน์ พงษป์าระ นายจริาวัฒน์ พงษป์าระ

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
24/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

25 จา้งเหมาพนักงานเก็บค่า
น้้าประปา 10,100.00   10,100.00   เฉพาะเจาะจง นายวีรศักด์ิ เกษมศิลป์ นายวีรศักด์ิ เกษมศิลป์

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
25/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
เทศบาลต าบลต้นธง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

26 จา้งเหมาพนักงานจดมาตร
วัดน้้า 10,000.00   10,000.00   เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัชต์ อุน่เรือนพงิค์ นายณัฐวัชต์ อุน่เรือนพงิค์

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
26/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

27 จา้งเหมาพนักงานซ่อมบ้ารุง
ระบบประปา 8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวิวัติ ดวงแก้ว นายวิวัติ ดวงแก้ว

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
27/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

28 จา้งเหมาช่วยปฏบิติังาน
ด้านส้ารวจ 7,300.00     7,300.00     เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรสวรรค์ แก้วมณี
แสง

น.ส.พรสวรรค์ แก้วมณี
แสง

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
28/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

29 จา้งเหมาช่วยปฏบิติังาน
ด้านซ่อมบ้ารุง 7,000.00     7,000.00     เฉพาะเจาะจง นายธนโชติ ยะเวียง นายธนโชติ ยะเวียง

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
29/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

30 จา้งเหมาช่วยปฏบิติังานด้าน
โยธา 11,000.00   11,000.00   เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ชัยวงค์ นายพงศกร ชัยวงค์

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
30/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

31 จา้งเหมาช่วยปฏบิติังานด้าน
ไฟฟา้ 9,900.00     9,900.00     เฉพาะเจาะจง นายสวิง ณ วงค์ นายสวิง ณ วงค์

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
31/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
เทศบาลต าบลต้นธง

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

32 จา้งเหมาช่วยปฏบิติังานด้าน
ไฟฟา้ 9,300.00     9,300.00     เฉพาะเจาะจง นายภานนท ์ค้าวิโรจน์ นายภานนท ์ค้าวิโรจน์

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
32/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

33 จา้งเหมาช่วยปฏบิติังาน
ด้านธุรการ 7,300.00     7,300.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ดลฤดี ภญิโญค้า น.ส.ดลฤดี ภญิโญค้า

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
33/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

34 จา้งเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 8,700.00     8,700.00     เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ แสงสว่าง นายสุรศักด์ิ แสงสว่าง

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
34/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

35 จา้งเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 8,600.00     8,600.00     เฉพาะเจาะจง นายธนสาร ใจสุภา นายธนสาร ใจสุภา

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
35/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

36 จา้งเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 8,400.00     8,400.00     เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงศ์ หอเงิน นายนัฐพงศ์ หอเงิน

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
36/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

37 จา้งเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 8,300.00     8,300.00     เฉพาะเจาะจง นายทศัน์ สีค้ามา นายทศัน์ สีค้ามา

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
37/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

เทศบาลต าบลต้นธง
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

38 จา้งเหมาผู้ช่วยเจา้หน้าที่
ธุรการ 8,200.00     8,200.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.สุณีมาศ จีห้อม น.ส.สุณีมาศ จีห้อม

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
38/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

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

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
39/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

40 จา้งเหมาผู้ช่วยเจา้หน้าที่
ธุรการ(ศพด) 7,100.00     7,100.00     เฉพาะเจาะจง นางพนูศรี ต๊ะแก้ว นางพนูศรี ต๊ะแก้ว

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
40/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

41 จา้งเหมาช่วยปฏบิติังานด้าน
เงินและบญัชี 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวยศยา ปญัญาปงิ นางสาวยศยา ปญัญาปงิ

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
41/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

42 จา้งเหมาช่วยปฏบิติังาน
ด้านธุรการและด้านพสัดุ 8,200.00     8,200.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.กุสุมา อินกัน น.ส.กุสุมา อินกัน

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
42/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

43 จา้งเหมาช่วยปฏบิติังาน
ด้านการเงินและบญัชี 7,800.00     7,800.00     เฉพาะเจาะจง นายพนัโท มะรินทร์ นายพนัโท มะรินทร์

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
43/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

เทศบาลต าบลต้นธง
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

44 จา้งเหมาช่วยปฏบิติังาน
ด้านจดัเก็บรายได้และ
การเงิน

8,200.00     8,200.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.พชัริทร์ อินทร์วรรณ น.ส.พชัริทร์ อินทร์วรรณ
เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
44/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

45 จา้งเหมาช่วยปฏบิติังาน
ด้านแผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพยสิ์นและด้าน
จดัเก็บรายได้

8,100.00     8,100.00     เฉพาะเจาะจง นายพทิกัษ ์ค้าใส นายพทิกัษ ์ค้าใส
เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่ 
45/2563 ลงวันที่     
 1 ต.ค. 62

46 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน-
หนังสือพมิพ(์ล้าพนูนิวส์)
ประจ้าเดือน พ.ย.62

150.00       150.00       เฉพาะเจาะจง ล้าพนูนิวส์ ล้าพนูนิวส์
ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
35/2563 ลงวันที่     
 1 พ.ย. 62

47 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน-
หนังสือพมิพ(์สปอร์ตนิวส์) 
ประจ้าเดือน พ.ย.62

300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง สปอร์ตนิวส์ สปอร์ตนิวส์
ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
36/2563 ลงวันที่     
 1 พ.ย. 62

48 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน-
หนังสือพมิพ(์ล้าพนูโมเดิร์น)
 ประจ้าเดือน พ.ย.62

210.00       210.00       เฉพาะเจาะจง ล้าพนูโมเดิร์น ล้าพนูโมเดิร์น
ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
37/2563 ลงวันที่     
 1 พ.ย. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

เทศบาลต าบลต้นธง
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

49 จา้งเหมามหรสพ การแสดง
ศิลปะมวยไทย (โครงการ
ประเพณีลอยโขมดต้าบลต้น
ธง ป ี2562)

50,000.00   50,000.00   เฉพาะเจาะจง นายกรัล พดุเกิด นายกรัล พดุเกิด
ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจา้งเลขที่ 
48/2563 ลงวันที่    
 1 พ.ย. 62

50 จา้งเหมาด้าเนินการอบรม
จดันิทรรศการเคล่ือนที่ฯ 
(โครงการประเพณีลอย
โขมดต้าบลต้นธง ป ี2562)

238,950.00 238,950.00 เฉพาะเจาะจง นางบญุสนอง เตชะศรี นางบญุสนอง เตชะศรี

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ใบส่ังจา้งเลขที่ 
49/2563 ลงวันที่    
 1 พ.ย. 62

51 จา้งเหมาท้าอาหาร
(โครงการประเพณีลอย
โขมดต้าบลต้นธง ป ี2562)

12,000.00   12,000.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.จนัทร์จริา วงค์ปวน น.ส.จนัทร์จริา วงค์ปวน
เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ใบส่ังจา้งเลขที่ 
50/2563 ลงวันที่    
 1 พ.ย. 62

52 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม)ภาค
เรียนที่ 2/62 รร.ในต้าบล
ต้นธง 3 โรง

484,704.40 484,704.40 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 

จ้ากัด
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 

จ้ากัด

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
40/2563 ลงวันที่    
 1 พ.ย. 62

53 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม)ภาค
เรียนที่ 2/62 ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก

67,888.50   67,888.50   เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 

จ้ากัด
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 

จ้ากัด

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
41/2563 ลงวันที่    
 1 พ.ย. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

เทศบาลต าบลต้นธง

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

54 จดัซ้ือโล่หร์างวัล (โครงการ
ประเพณีลอยโขมดต้าบลต้น
ธง คร้ังที่ 5 ป ี2562)

20,400.00   20,400.00   เฉพาะเจาะจง นายจริพทัธ์ ถาธา นายจริพทัธ์ ถาธา
ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
42/2563 ลงวันที่    
 1 พ.ย. 62

55 จดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย-์ล้อเตียงสเตรท
เซอร์ จ้านวน 1 ชุด

2,000.00     2,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านช่างอัม๊ ร้านช่างอัม๊
ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
34/2563 ลงวันที่    
 1 พ.ย. 62

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

เทศบาลต าบลต้นธง



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จา้งเหมาอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม(โครงการต้นธงวัย
ใสสานสายใยครอบครัว 
ปนะจ้าป ีงปม.2563)

250.00       250.00       เฉพาะเจาะจง นายวิลาศ กันทาธง นายวิลาศ กันทาธง
ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจา้งเลขที่ 
57/2563 ลงวันที่    
 11 พ.ย. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

เทศบาลต าบลต้นธง

ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ-
จ้านวน 8 รายการ 37,664.00   37,664.00   เฉพาะเจาะจง

หจก.แสงทองอิเลคทริค 
แอนด์ เอ็นจเินียร่ิง

หจก.แสงทองอิเลคทริค 
แอนด์ เอ็นจเินียร่ิง

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่
53/2563 ลงวันที่   
13 พ.ย. 62

เทศบาลต าบลต้นธง

ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จดัซ้ือวัสดุก่อสร้าง-จ้านวน 
7 รายการ (ใช้ในการ
ซ่อมแซมฝาปดิบอ่ ซ.7/2 
ม.3 บา้นบอ่แฮ้ว)

2,546.00     2,546.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ดวงสนุทรศิลาทราย หจก.ดวงสนุทรศิลาทราย
ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่
54/2563 ลงวันที่   
14 พ.ย. 62

2 จา้งเหมาท้าปา้ย
ประชาสัมพนัธ์,ใบประกาศ
(โครงการต้นธงวัยใสสาน
สายใยครอบครัว ปนะจ้าป ี
งปม.2563)

3,275.00     3,275.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสวรรค์ดีไซน์ ร้านสวรรค์ดีไซน์
ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจา้งเลขที่
60/2563 ลงวันที่   
14 พ.ย. 62

เทศบาลต าบลต้นธง

ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน-แบบ
พมิพ ์จ้านวน 9 รายการ 25,138.00   25,138.00   เฉพาะเจาะจง

โรงพมิพอ์าสารักษา
ดินแดน

โรงพมิพอ์าสารักษา
ดินแดน

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่
55/2563 ลงวันที่   
15 พ.ย. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2562
เทศบาลต าบลต้นธง

ณ วันที่  15  พฤศจิกายน 2562



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จดัซ้ืออุปกรณ์ตกแต่งบอร์ด
(โครงการต้นธงวัยใสสาน
สายใยครอบครัว ปนะจ้าป ี
งปม.2563)

665.00       665.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีประเสริฐ ร้านศรีประเสริฐ

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่
58/2563 ลงวันที่   
18 พ.ย. 62

2 จดัซ้ืออุปกรณ์ผู้เข้าร่วม
อบรม(โครงการต้นธงวัยใส
สานสายใยครอบครัว ปนะ
จ้าป ีงปม.2563)

4,375.00     4,375.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศรีประเสริฐ ร้านศรีประเสริฐ

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่
59/2563 ลงวันที่   
18 พ.ย. 62

3 จา้งเหมาช่วยปฏบิติังาน
ด้านงานส่งเสริมสุขภาพงาน
ควบคุมโรคและงานสัตว
แพทย์

3,466.00     3,466.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.สุปราณี มณีวุฒิ น.ส.สุปราณี มณีวุฒิ

เปน็ผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

ข้อตกลงจา้งเลขที่
55/2563 ลงวันที่   
18 พ.ย. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2562
เทศบาลต าบลต้นธง

ณ วันที่  18  พฤศจิกายน 2562



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จดัซ้ือวัสดุอืน่ๆ-ผ้าจบีสีขาว
,สีม่วง จ้านวน 2 รายการ 4,000.00     4,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอาธัญธุรกิจ ร้านอาธัญธุรกิจ

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่
60/2563 ลงวันที่   
19 พ.ย. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2562
เทศบาลต าบลต้นธง

ณ วันที่  19  พฤศจิกายน 2562



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จดัซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง-พว่งข้าง
รถจกัรยานยนต์ จ้านวน 1 
หลัง

12,000.00   12,000.00   เฉพาะเจาะจง นายดวงจนัทร์ วงศ์คม นายดวงจนัทร์ วงศ์คม

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่
62/2563 ลงวันที่   
20 พ.ย. 62

1 จา้งเหมาซ่อมแซม
ยานพาหนะและขนส่ง 
(ทะเบยีน ขขย 916) 
จ้านวน 3 รายการ

780.00       780.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนันท ์มอเตอร์ ร้านนันท ์มอเตอร์

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจา้งเลขที่
65/2563 ลงวันที่   
20 พ.ย. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2562
เทศบาลต าบลต้นธง

ณ วันที่  20  พฤศจิกายน 2562



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จา้งเหมาซ่อมแซม
ยานพาหนะและขนส่ง 
(ทะเบยีน บธ 169)

4,730.00     4,730.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุตต์ิการช่าง ร้านรุตต์ิการช่าง
ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจา้งเลขที่
66/2563 ลงวันที่   
21 พ.ย. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2562
เทศบาลต าบลต้นธง

ณ วันที่  21  พฤศจิกายน 2562



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จา้งเหมาท้าปา้ยไวนิลและ
โครงครอบต้นไม้พร้อมปา้ย
อะคริลิค(กิจกรรมจติอาสา
พระราชทาน)

1,608.00     1,608.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสวรรค์ดีไซน์ ร้านสวรรค์ดีไซน์
ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจา้งเลขที่
68/2563 ลงวันที่   
22 พ.ย. 62

เทศบาลต าบลต้นธง
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2562

ณ วันที่  22  พฤศจิกายน 2562



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จดัซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง-พว่งข้างรถจกั
ยานยนต์ จ้านวน 1 หลัง

12,000.00   12,000.00   เฉพาะเจาะจง นายดวงจนัทร์ วงศ์คม นายดวงจนัทร์ วงศ์คม

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่
66/2563 ลงวันที่   
25 พ.ย. 62

2 จา้งเหมาท้าเอกสารให้
ความรู้(โครงการต้นธงวัยใส
สานสายใยครอบครัว ปนะ
จ้าป ีงปม.2563)

4,375.00     4,375.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศรีประเสริฐ ร้านศรีประเสริฐ

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจา้งเลขที่
71/2563 ลงวันที่   
25 พ.ย. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2562
เทศบาลต าบลต้นธง

ณ วันที่  25  พฤศจิกายน 2562



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จา้งเหมาท้าอาหารกลางวัน
 อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม
(โครงการต้นธงวัยใสสาน
สายใยครอบครัว ปนะจ้าป ี
งปม.2563)

17,500.00   17,500.00   เฉพาะเจาะจง นายวรการ เกษมศิลป์ นายวรการ เกษมศิลป์

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจา้งเลขที่
72/2563 ลงวันที่   
26 พ.ย. 62

2 จา้งเหมาท้าบอร์ด
นิทรรศการของ รร.อรพนิ
พทิยา(โครงการต้นธงวัยใส
สานสายใยครอบครัว ปนะ
จ้าป ีงปม.2563)

1,500.00     1,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.อัมพรรณ กมูลธง น.ส.อัมพรรณ กมูลธง

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจา้งเลขที่
73/2563 ลงวันที่   
26 พ.ย. 62

3 จา้งเหมาท้าบอร์ด
นิทรรศการของ รร.บา้นศรี
ยอ้ย(โครงการต้นธงวัยใส
สานสายใยครอบครัว ปนะ
จ้าป ีงปม.2563)

1,500.00     1,500.00     เฉพาะเจาะจง
นางกฤษณรัตน์ จนิดา

หลวง
นางกฤษณรัตน์ จนิดา

หลวง

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจา้งเลขที่
74/2563 ลงวันที่   
26 พ.ย. 62

ณ วันที่  26  พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2562
เทศบาลต าบลต้นธง



4 จา้งเหมาท้าบอร์ด
นิทรรศการของ รร.วัดสัน
ต้นธง(โครงการต้นธงวัยใส
สานสายใยครอบครัว ปนะ
จ้าป ีงปม.2563)

1,500.00     1,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.นันทนา วงศ์พริิย น.ส.นันทนา วงศ์พริิย

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจา้งเลขที่
75/2563 ลงวันที่   
26 พ.ย. 62

5 จา้งเหมาท้าบอร์ด
นิทรรศการของ รร.เฉลิม
พระเกียรติ 48 พรรษา
(โครงการต้นธงวัยใสสาน
สายใยครอบครัว ปนะจ้าป ี
งปม.2563)

1,500.00     1,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.สุนรินทร์ สุรินทร์ศรี น.ส.สุนรินทร์ สุรินทร์ศรี

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจา้งเลขที่
76/2563 ลงวันที่   
26 พ.ย. 62

6 จา้งเหมาท้าบอร์ด
นิทรรศการของศูนยเ์รียนรู้
พฒันาสตรีและครอบครัว
(โครงการต้นธงวัยใสสาน
สายใยครอบครัว ปนะจ้าป ี
งปม.2563)

1,500.00     1,500.00     เฉพาะเจาะจง นางดวงนภา กิติสัก นางดวงนภา กิติสัก

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจา้งเลขที่
78/2563 ลงวันที่   
26 พ.ย. 62



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จา้งเหมาบนัทกึภาพ
เคล่ือนไหว (ประชุมสภา
เทศบาลต.ต้นธง สมัยสามัญ
 สมัยที่ 4 วันที่ 29 พ.ย. 
2562)

2,500.00     2,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอายมีเดีย ร้านอายมีเดีย

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจา้งเลขที่
81/2563 ลงวันที่   
28 พ.ย. 62

2 จา้งเหมาท้าอาหารกลาง
ว่างและอาหารกลางวัน 
(ประชุมสภาเทศบาลต.ต้น
ธง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
วันที่ 29 พ.ย. 2562)

3,150.00     3,150.00     เฉพาะเจาะจง นางสุนีย ์กันทาธง นางสุนีย ์กันทาธง

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจา้งเลขที่
82/2563 ลงวันที่   
28 พ.ย. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2562
เทศบาลต าบลต้นธง

ณ วันที่  28  พฤศจิกายน 2562



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จา้งเหมาก้าจดัขยะอันตราย
 จ้านวน 1538 กก. 
(โครงการจดัการขยะ
อันตราย)

23,039.24   23,039.24   เฉพาะเจาะจง
บจก.วงษพ์าณิชย ์
อินเตอร์เนชัน่แนล

บจก.วงษพ์าณิชย ์
อินเตอร์เนชัน่แนล

ใหบ้ริการรวดเร็ว 
สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจา้งเลขที่
77/2563 ลงวันที่   
29 พ.ย. 62

เทศบาลต าบลต้นธง
ณ วันที่  29  พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2562


