
แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ๎างเหมางานด๎านสังคมสงเคราะห์
13,800.00   13,800.00   เฉพาะเจาะจง นางฐิติกาญจน์ นันติตา นางฐิติกาญจน์ นันติตา

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
1/2563 ลงวนัที่      
  1 ต.ค. 62

2 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าที่ธรุการ

8,100.00    8,100.00    เฉพาะเจาะจง นายกอบกูล ณ เชียงใหมํ นายกอบกูล ณ เชียงใหมํ
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
2/2563 ลงวนัที่      
  1 ต.ค. 62

3 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าที่บันทึก
ข๎อมูล 8,200.00    8,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นงเยาว ์ผะธง น.ส.นงเยาว ์ผะธง

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
3/2563 ลงวนัที่      
  1 ต.ค. 62

4 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยปฏบิัติงานเจ๎า
พนักงานธรุการ 8,200.00    8,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฬินญา กรัดศิริ น.ส.จุฬินญา กรัดศิริ

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
4/2563 ลงวนัที่      
  1 ต.ค. 62

5 จ๎างเหมาคนงานทั่วไป (แมํบ๎าน)
8,100.00    8,100.00    เฉพาะเจาะจง นางเบญจพร สุจินา นางเบญจพร สุจินา

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
5/2563 ลงวนัที่      
  1 ต.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

6 จ๎างเหมาคนงานทั่วไป (แมํบ๎าน)
8,200.00    8,200.00    เฉพาะเจาะจง นางจิราวรรณ มูลธง นางจิราวรรณ มูลธง

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
6/2563 ลงวนัที่      
  1 ต.ค. 62

7 จ๎างเหมาพนักงานขับรถ

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

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
7/2563 ลงวนัที่      
  1 ต.ค. 62

8 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยปฏบิัติงานด๎านงาน
นิติการ 7,900.00    7,900.00    เฉพาะเจาะจง นางทักษญา พรหมแสน นางทักษญา พรหมแสน

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
8/2563 ลงวนัที่      
  1 ต.ค. 62

9 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยปฏบิัติงานด๎านการ
ประชาสัมพันธ์ 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย วชิา นายเอกชัย วชิา

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
9/2563 ลงวนัที่      
  1 ต.ค. 62

10 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยปฏบิัติงานธรุการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 7,000.00    7,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวอภชิญา โปทาอิน นางสาวอภชิญา โปทาอิน

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
10/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562



แบบ สขร.1
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ที่
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 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
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ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื
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เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

11 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าที่พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 9,000.00    9,000.00    เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ ตาวงั นายอดิศักด์ิ ตาวงั

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
11/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

12 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าที่พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 10,100.00   10,100.00   เฉพาะเจาะจง นายวษิณุ ริยาธง นายวษิณุ ริยาธง

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
12/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

13 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าที่พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 8,900.00    8,900.00    เฉพาะเจาะจง นายอมร เจริญสุข นายอมร เจริญสุข

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
13/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

14 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าที่พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 8,900.00    8,900.00    เฉพาะเจาะจง นายณัฐวฒิุ ทาธง นายณัฐวฒิุ ทาธง

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
14/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

15 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าที่พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 10,000.00   10,000.00   เฉพาะเจาะจง นายธรีไนย กันทะกาศ นายธรีไนย กันทะกาศ

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
15/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

16 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าที่พนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายณัชฑพล สายพันธุ์ นายณัชฑพล สายพันธุ์

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
16/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

17 จ๎างเหมาพนักงานขับรถกูช๎ีพฉุกเฉิน

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

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
17/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

18 จ๎างเหมาพนักงานกูช๎ีพฉุกเฉิน

7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักด์ิ ผํองใส นายกิตติศักด์ิ ผํองใส
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
18/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

19 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงานด๎าน
สุขาภบิาลอนามัยส่ิงแวดล๎อมและ
งานควบคุมโรค

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

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
19/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

20 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงานด๎าน
สุขาภบิาลอนามัยส่ิงแวดล๎อมและ
งานควบคุมโรค

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

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
21/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
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 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
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ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
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เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

21 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงานด๎าน
สุขาภบิาลอนามัยส่ิงแวดล๎อม 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.อารียา ใจชม น.ส.อารียา ใจชม

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
22/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

22 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงานด๎านบริการ

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

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
23/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

23 จ๎างเหมาพนักงานผลิตน้้าประปา
10,000.00   10,000.00   เฉพาะเจาะจง นายจิราวฒัน์ พงษ์ปาระ นายจิราวฒัน์ พงษ์ปาระ

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
24/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

24 จ๎างเหมาพนักงานเก็บคําน้้าประปา

10,100.00   10,100.00   เฉพาะเจาะจง นายวรีศักด์ิ เกษมศิลป์ นายวรีศักด์ิ เกษมศิลป์
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
25/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

25 จ๎างเหมาพนักงานจดมาตรวดัน้้า

10,000.00   10,000.00   เฉพาะเจาะจง นายณัฐวชัต์ อุํนเรือนพิงค์ นายณัฐวชัต์ อุํนเรือนพิงค์
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
26/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562
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ที่
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ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

26 จ๎างเหมาพนักงานเก็บคําน้้าประปา
9,700.00    9,700.00    เฉพาะเจาะจง นายวรีศักด์ิ เกษมศิลป์ นายวรีศักด์ิ เกษมศิลป์

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
26/2562 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 61

27 จ๎างเหมาพนักงานซํอมบ้ารุงระบบ
ประปา 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายววิติั ดวงแก๎ว นายววิติั ดวงแก๎ว

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
27/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

28 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงานด๎านส้ารวจ
7,300.00    7,300.00    เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรสวรรค์ แก๎วมณี
แสง

น.ส.พรสวรรค์ แก๎วมณี
แสง

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
28/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

29 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงานด๎านซํอม
บ้ารุง 7,000.00    7,000.00    เฉพาะเจาะจง นายธนโชติ ยะเวยีง นายธนโชติ ยะเวยีง

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
29/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

30 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงานด๎านโยธา
11,000.00   11,000.00   เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ชัยวงค์ นายพงศกร ชัยวงค์

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
30/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

31 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงานด๎านไฟฟ้า
9,900.00    9,900.00    เฉพาะเจาะจง นายสวงิ ณ วงค์ นายสวงิ ณ วงค์

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
31/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

32 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงานด๎านไฟฟ้า

9,300.00    9,300.00    เฉพาะเจาะจง นายภานนท์ ค้าวโิรจน์ นายภานนท์ ค้าวโิรจน์
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
32/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

33 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงานด๎านธรุการ

7,300.00    7,300.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ดลฤดี ภญิโญค้า น.ส.ดลฤดี ภญิโญค้า
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
33/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

34 จ๎างเหมาคนงานทั่วไป (คนสวน)

8,700.00    8,700.00    เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ แสงสวาํง นายสุรศักด์ิ แสงสวาํง
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
34/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

35 จ๎างเหมาคนงานทั่วไป (คนสวน)

8,600.00    8,600.00    เฉพาะเจาะจง นายธนสาร ใจสุภา นายธนสาร ใจสุภา
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
35/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

36 จ๎างเหมาคนงานทั่วไป (คนสวน)

8,400.00    8,400.00    เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงศ์ หอเงิน นายนัฐพงศ์ หอเงิน
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
36/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

37 จ๎างเหมาคนงานทั่วไป (คนสวน)

8,300.00    8,300.00    เฉพาะเจาะจง นายทัศน์ สีค้ามา นายทัศน์ สีค้ามา
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
37/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

38 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าที่ธรุการ

8,200.00    8,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.สุณีมาศ จีห้อม น.ส.สุณีมาศ จีห้อม
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
38/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

39 จ๎างเหมาแมํบ๎าน (ศพด.)

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

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
39/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

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

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
40/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

41 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงานด๎านเงิน
และบัญชี 7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวยศยา ปัญญาปิง นางสาวยศยา ปัญญาปิง

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
41/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

42 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงานด๎าน
ธรุการและด๎านพัสดุ 8,200.00    8,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.กุสุมา อินกัน น.ส.กุสุมา อินกัน

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
42/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

43 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงานด๎าน
จัดเก็บรายได๎และการเงิน 8,200.00    8,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชริทร์ อินทร์วรรณ น.ส.พัชริทร์ อินทร์วรรณ

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
44/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

44 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงานด๎านแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและ
ด๎านจัดเก็บรายได๎

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

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
45/2563 ลงวนัที่    
  1 ต.ค. 62

45 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน-หนังสือพิมพ์
(ล้าพูนนิวส์)ประจ้าเดือน ธ.ค.62 150.00       150.00       เฉพาะเจาะจง ล้าพูนนิวส์ ล้าพูนนิวส์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
72/2563 ลงวนัที่    
  2 ธ.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

46 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน-หนังสือพิมพ์
(สปอร์ตนิวส์)ประจ้าเดือน ธ.ค.62 300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง สปอร์ตนิวส์ สปอร์ตนิวส์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
73/2563 ลงวนัที่    
  2 ธ.ค. 62

47 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน-หนังสือพิมพ์
(ล้าพูนโมเดิร์น)ประจ้าเดือน ธ.ค.62 180.00       180.00       เฉพาะเจาะจง ล้าพูนโมเดิร์น ล้าพูนโมเดิร์น

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
74/2563 ลงวนัที่    
  2 ธ.ค. 62

48 จ๎างเหมาบริการเคร่ืองถํายเอกสาร
 2 เคร่ือง 92,000.00   92,000.00   เฉพาะเจาะจง เอสที ซัพพลาย เอสที ซัพพลาย

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
85/2563 ลงวนัที่    
  2 ธ.ค. 62

49 จ๎างเหมาปฏบิัติงานด๎านงานกูช๎ีพ
ฉุกเฉิน 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ เป็งแดง นายอภชิาติ เป็งแดง

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
60/2563 ลงวนัที่    
   2 ธ.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุกํอสร๎าง - จ้านวน 14 
รายการ 10,189.50   10,189.50   เฉพาะเจาะจง บจก.จือฮะเซนเตอร์ บจก.จือฮะเซนเตอร์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
76/2563 ลงวนัที่ 
3 ธ.ค. 62

2 จัดซ้ือวสัด้านักงาน - ผงหมึก
เคร่ืองถํายเอกสาร 19,600.00   19,600.00   เฉพาะเจาะจง

หจก.นอร์ทเทิร์น โอ.เอ 
มาร์เก็ตต้ิง

หจก.นอร์ทเทิร์น โอ.เอ 
มาร์เก็ตต้ิง

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
77/2563 ลงวนัที่ 
3 ธ.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน-จ้านวน 12 
รายการ 13,919.00   13,919.00   เฉพาะเจาะจง

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น
 มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น
 มอลล์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
83/2563 ลงวนัที่ 
9 ธ.ค. 62

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 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 จัดซ้ืออาหารวาํง จ้านวน 2 มื้อ 
(โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
วนัที่ 16-20 ธ.ค. 62)

2,150.00    2,150.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านแดงเบเกอร์ร่ี ร๎านแดงเบเกอร์ร่ี
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่้าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
89/2563 ลงวนัที่ 
11 ธ.ค. 62

2 จัดซ้ือของที่ระลึก (โครงการศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ วนัที่ 16-20 
ธ.ค. 62)

4,950.00    4,950.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านพัศรีย์ ล็อคที่ 26 ร๎านพัศรีย์ ล็อคที่ 26
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
90/2563 ลงวนัที่ 
11 ธ.ค. 62

3 จ๎างเหมาท้าป้ายไวนิล (โครงการ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ วนัที่ 
16-20 ธ.ค. 62)

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านสวรรค์ดีไซน์ ร๎านสวรรค์ดีไซน์
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
90/2563 ลงวนัที่ 
11 ธ.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ๎างเหมาท้าอาหารกลางวนั
(โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
วนัที่ 16-20 ธ.ค. 62)

3,440.00    3,440.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญญาภา ลาพิงค์ น.ส.เบญญาภา ลาพิงค์
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
91/2563 ลงวนัที่ 
12 ธ.ค. 62

2 จ๎างเหมาท้าป้ายไวนิล(โครงการ
สํงเสริมการท้าปุ๋ยอินทรีย์จากขยะ
อินทรีย์และวสัดุเหลือใช๎ทาง
การเกษตร)

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านสวรรค์ดีไซน์ ร๎านสวรรค์ดีไซน์
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
92/2563 ลงวนัที่ 
12 ธ.ค. 62

3 จ๎างเหมาซํอมแซมตรวจเช็ค
บ้ารุงรักษารถยนต์กูช๎ีพกูภ๎ยั 5,069.66    5,069.66    เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต๎า ล๎านนา บจก.โตโยต๎า ล๎านนา

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
93/2563 ลงวนัที่ 
12 ธ.ค. 62

4 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน-หมึก
เคร่ืองโทรสาร 10,700.00   10,700.00   เฉพาะเจาะจง

หจก.นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.
มาร์เก็ตต้ิง

หจก.นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.
มาร์เก็ตต้ิง

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่
85/2563 ลงวนัที่ 
12 ธ.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ๎างเหมารถบัสพร๎อมน้้ามัน
เชื้อเพลิง(โครงการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ วนัที่ 16-20 ธ.ค. 62)

87,500.00   87,500.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ที. สมปองทัวร์ หจก.เอส.ที. สมปองทัวร์
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
94/2563 ลงวนัที่ 
13 ธ.ค. 62

2 จ๎างเหมาซํอมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนสํง-รถแบคโฮ 9,902.50    9,902.50    เฉพาะเจาะจง

หจก.อนันตภณัฑ์แทรค
เตอร์ 2548

หจก.อนันตภณัฑ์แทรค
เตอร์ 2549

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
95/2563 ลงวนัที่ 
13 ธ.ค. 62

3 จัดซ้ือตาขํายพลาสติก จ้านวน 2 
ม๎วน(โครงการสํงเสริมการท้าปุ๋ย
อินทรีย์จากขยะอินทรีย์และวสัดุ
เหลือใช๎ทางการเกษตร)

3,750.00    3,750.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านทับทิม ร๎านทับทิม
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
86/2563 ลงวนัที่ 
13 ธ.ค. 62

4 จัดซ้ือมลูววั จ้านวน 145 กระสอบ
(โครงการสํงเสริมการท้าปุ๋ย
อินทรีย์จากขยะอินทรีย์และวสัดุ
เหลือใช๎ทางการเกษตร)

3,625.00    3,625.00    เฉพาะเจาะจง
วาํที่ ร.ต.หญิงสิริญา ยวง

นากี
วาํที่ ร.ต.หญิงสิริญา ยวง

นากี

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
87/2563 ลงวนัที่ 
13 ธ.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 13 ธันวาคม 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 จ๎างเหมาซํอมแซมตรวจเช็ค
ระยะทาง-รถบรรทุกน้้า(ทะเบียน 
80-6907)

3,460.00    3,460.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านรุตต์ิการชําง ร๎านรุตต์ิการชําง
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
100/2563 ลงวนัที่ 
16 ธ.ค. 62

2 จ๎างเหมาซํอมแซมตรวจเช็ค
ระยะทาง-รถยนต์ (ทะเบียน บพ 
5300)

3,080.00    3,080.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านรุตต์ิการชําง ร๎านรุตต์ิการชําง
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
101/2563 ลงวนัที่ 
16 ธ.ค. 62

3 จ๎างเหมาซํอมแซม - รถยนต์กูช๎ีพ 
(ทะเบียน บน 2268) 1,680.00    1,680.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านรุตต์ิการชําง ร๎านรุตต์ิการชําง

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
102/2563 ลงวนัที่ 
16 ธ.ค. 62

4 จ๎างเหมาซํอมแซม - รถแบคโฮ 
(ทะเบียน ตค 535) 12,010.00   12,010.00   เฉพาะเจาะจง

หจก.อนันตภณัฑ์แทรค
เตอร์ 2548

หจก.อนันตภณัฑ์แทรค
เตอร์ 2549

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
103/2563 ลงวนัที่ 
16 ธ.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่  16 ธันวาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ๎างเหมาท้าป้ายไวนิล (โครงการ
ต้ังจุดบริการชํวงเทศกาล(เทศกาล
ปีใหมํ) ปี 2563)

7,450.00    7,450.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านสวรรค์ดีไซน์ ร๎านสวรรค์ดีไซน์
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
105/2563 ลงวนัที่ 
19 ธ.ค. 62

2 จัดซ้ือเส้ือกัก๊และกระบองไฟ
(โครงการต้ังจุดบริการชํวงเทศกาล
(เทศกาลปีใหมํ) ปี 2563)

8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านกุณทิราภณัฑ์ ร๎านกุณทิราภณัฑ์
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
94/2563 ลงวนัที่ 
19 ธ.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือผ๎าจีบ (โครงการจัดเตรียม
สถานที่รับเสด็จพระเจ๎าลูกเธอ 
เจ๎าฟ้าสิริวณัณารีฯปี 63)

19,000.00   19,000.00   เฉพาะเจาะจง ร๎านอาธญัธรุกิจ ร๎านอาธญัธรุกิจ
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
97/2563 ลงวนัที่ 
23 ธ.ค. 62

2 จัดซ้ือผ๎าปูโต๏ะ (โครงการจัดเตรียม
สถานที่รับเสด็จพระเจ๎าลูกเธอ 
เจ๎าฟ้าสิริวณัณารีฯปี 63)

9,630.00    9,630.00    เฉพาะเจาะจง บจก.เคดี.แฟบริค บจก.เคดี.แฟบริค
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
98/2563 ลงวนัที่ 
23 ธ.ค. 62

3 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน-ธงชาติ,ธง
ตราสัญลักษณ์ จ้านวน 2 รายการ 24,000.00   24,000.00   เฉพาะเจาะจง

ห๎างหุ๎นสํวนสามัญลือทอง
ธรุกิจ

ห๎างหุ๎นสํวนสามัญลือทอง
ธรุกิจ

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
99/2563 ลงวนัที่ 
23 ธ.ค. 62

4 จัดซ้ืออาหารวาํง 1 มื้อ (รับรอง
คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิน่) 414.00       414.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านขนมโอชิน ร๎านขนมโอชิน

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
100/2563 ลงวนัที่ 
23 ธ.ค. 62

5 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน-พานพุํม
ดอกไม๎สีเหลือง จ้านวน 4 อัน 2,500.00    2,500.00    เฉพาะเจาะจง

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น
 มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น
 มอลล์

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
101/2563 ลงวนัที่ 
23 ธ.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562



6 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน-ขาดอกรัก,ผ๎า
จีบสีมํวง,เสาธง จ้านวน 3 รายการ 2,960.00    2,960.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านอาธญัธรุกิจ ร๎านอาธญัธรุกิจ

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
102/2563 ลงวนัที่ 
23 ธ.ค. 62

7 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน-กรอบรูปพระ
บรมฉายาลักษณ์ ร.10 และพระ
บรมราชินี

3,500.00    3,500.00    เฉพาะเจาะจง
ร๎านธรรมเชษฐ์ธรรม

ประทีป
ร๎านธรรมเชษฐ์ธรรม

ประทีป

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
103/2563 ลงวนัที่ 
23 ธ.ค. 62

8 จ๎างเหมาจัดท้าตรายาง - จ้านวน 4
 รายการ 1,680.00    1,680.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านอาธญัธรุกิจ ร๎านอาธญัธรุกิจ

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
109/2563 ลงวนัที่ 
23 ธ.ค. 62



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ๎างเหมาปฏบิัติงานด๎านงานกูช๎ีพ
ฉุกเฉิน 1,806.00    1,806.00    เฉพาะเจาะจง นายเมธ ีเขียวอํอน นายเมธ ีเขียวอํอน

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
63/2563 ลงวนัที่ 
25 ธ.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ๎างเหมาด้าเนินการออกแบบ
กํอสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน 2 
รายการ

13,000.00   13,000.00   เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย จอมเดช นายฉัตรชัย จอมเดช
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
111/2563 ลงวนัที่ 
26 ธ.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดกํอสร๎าง - จ้านวน 3 
รายการ 2,653.75    2,653.75    เฉพาะเจาะจง บจก.จือฮะเซนเตอร์ บจก.จือฮะเซนเตอร์

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
105/2563 ลงวนัที่ 
30 ธ.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562


