
แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยปฏบิัติงาน
ธรุการงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวอภชิญา โปทาอิน นางสาวอภชิญา โปทาอิน
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
67/2563 ลงวนัที่     
 1 ม.ค. 63

2 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั

9,500.00    9,500.00    เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ ตาวงั นายอดิศักด์ิ ตาวงั
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
68/2563 ลงวนัที่     
 1 ม.ค. 63

3 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั

10,600.00   10,600.00   เฉพาะเจาะจง นายวษิณุ ริยาธง นายวษิณุ ริยาธง
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
69/2563 ลงวนัที่     
 1 ม.ค. 63

4 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั

9,400.00    9,400.00    เฉพาะเจาะจง นายอมร เจริญสุข นายอมร เจริญสุข
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
70/2563 ลงวนัที่     
 1 ม.ค. 63

5 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั

9,400.00    9,400.00    เฉพาะเจาะจง นายณัฐวฒิุ ทาธง นายณัฐวฒิุ ทาธง
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
71/2563 ลงวนัที่     
 1 ม.ค. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

6 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั

10,500.00   10,500.00   เฉพาะเจาะจง นายธรีไนย กันทะกาศ นายธรีไนย กันทะกาศ
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
72/2563 ลงวนัที่     
 1 ม.ค. 63

7 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั

8,500.00    8,500.00    เฉพาะเจาะจง นายณัชฑพล สายพันธุ์ นายณัชฑพล สายพันธุ์
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
73/2563 ลงวนัที่     
 1 ม.ค. 63

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 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 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าที่ธรุ
การ 8,600.00    8,600.00    เฉพาะเจาะจง นายกอบกูล ณ เชียงใหมํ นายกอบกูล ณ เชียงใหมํ

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
74/2563 ลงวนัที่     
 2 ม.ค. 63

2 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าที่
บันทึกข๎อมูล 8,700.00    8,700.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นงเยาว ์ผะธง น.ส.นงเยาว ์ผะธง

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
75/2563 ลงวนัที่     
 2 ม.ค. 63

3 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยปฏบิัติงานเจ๎า
พนักงานธรุการ 8,700.00    8,700.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฬินญา กรัดศิริ น.ส.จุฬินญา กรัดศิริ

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
76/2563 ลงวนัที่     
 2 ม.ค. 63

4 จ๎างเหมาคนงานทั่วไป 
(แมํบ๎าน) 8,600.00    8,600.00    เฉพาะเจาะจง นางเบญจพร สุจินา นางเบญจพร สุจินา

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
77/2563 ลงวนัที่     
 2 ม.ค. 63

5 จ๎างเหมาคนงานทั่วไป 
(แมํบ๎าน) 8,700.00    8,700.00    เฉพาะเจาะจง นางจิราวรรณ มูลธง นางจิราวรรณ มูลธง

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
78/2563 ลงวนัที่     
 2 ม.ค. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 มกราคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

6 จ๎างเหมาพนักงานขับรถ
8,500.00    8,500.00    เฉพาะเจาะจง นายอนุชา จันทร์เรือง นายอนุชา จันทร์เรือง

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
79/2563 ลงวนัที่     
 2 ม.ค. 63

7 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยปฏบิัติงานด๎าน
งานนิติการ 8,400.00    8,400.00    เฉพาะเจาะจง นางทักษญา พรหมแสน นางทักษญา พรหมแสน

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
80/2563 ลงวนัที่     
 2 ม.ค. 63

8 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านการประชาสัมพันธ์ 8,500.00    8,500.00    เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย วชิา นายเอกชัย วชิา

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
81/2563 ลงวนัที่     
 2 ม.ค. 63

9 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงานด๎าน
ธรุการและด๎านพัสดุ 8,700.00    8,700.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.กุสุมา อินกัน น.ส.กุสุมา อินกัน

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
82/2563 ลงวนัที่     
 2 ม.ค. 63

10 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงานด๎าน
จัดเก็บรายได๎และการเงิน 8,700.00    8,700.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชริทร์ อินทร์วรรณ น.ส.พัชริทร์ อินทร์วรรณ

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
83/2563 ลงวนัที่     
 2 ม.ค. 63

ณ วันที่ 2 มกราคม 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

11 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงานด๎าน
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินและด๎านจัดเก็บ
รายได๎

8,600.00    8,600.00    เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ์ ค่าใส นายพิทักษ์ ค่าใส
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
84/2563 ลงวนัที่     
 2 ม.ค. 63

12 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงานด๎าน
ส่ารวจ 7,800.00    7,800.00    เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรสวรรค์ แก๎วมณี
แสง

น.ส.พรสวรรค์ แก๎วมณี
แสง

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
85/2563 ลงวนัที่     
 2 ม.ค. 63

13 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงานด๎าน
ซํอมบ่ารุง 7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง นายธนโชติ ยะเวยีง นายธนโชติ ยะเวยีง

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
86/2563 ลงวนัที่     
 2 ม.ค. 63

14 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงานด๎าน
โยธา 11,500.00   11,500.00   เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ชัยวงค์ นายพงศกร ชัยวงค์

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
87/2563 ลงวนัที่     
 2 ม.ค. 63

15 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงานด๎าน
ไฟฟ้า 10,400.00   10,400.00   เฉพาะเจาะจง นายสวงิ ณ วงค์ นายสวงิ ณ วงค์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
88/2563 ลงวนัที่     
 2 ม.ค. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 มกราคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

16 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงานด๎าน
ไฟฟ้า 9,800.00    9,800.00    เฉพาะเจาะจง นายภานนท์ ค่าวโิรจน์ นายภานนท์ ค่าวโิรจน์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
89/2563 ลงวนัที่     
 2 ม.ค. 63

17 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงานด๎าน
ธรุการ 7,800.00    7,800.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ดลฤดี ภญิโญค่า น.ส.ดลฤดี ภญิโญค่า

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
90/2563 ลงวนัที่     
 2 ม.ค. 63

18 จ๎างเหมาพนักงานขับรถกูช๎ีพ
ฉุกเฉิน 10,800.00   10,800.00   เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ พนาดร นายยงยุทธ พนาดร

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
91/2563 ลงวนัที่     
 2 ม.ค. 63

19 จ๎างเหมาพนักงานกูช๎ีพฉุกเฉิน

1,290.00    1,290.00    เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักด์ิ ผํองใส นายกิตติศักด์ิ ผํองใส
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
92/2563 ลงวนัที่     
 2 ม.ค. 63

20 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงานด๎าน
สุขาภบิาลอนามัยส่ิงแวดล๎อม
และงานควบคุมโรค

8,300.00    8,300.00    เฉพาะเจาะจง นายทรงวฒิุ ฟองอินทร์ นายทรงวฒิุ ฟองอินทร์
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
93/2563 ลงวนัที่     
 2 ม.ค. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 มกราคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

21 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงานด๎าน
สุขาภบิาลอนามัยส่ิงแวดล๎อม
และงานควบคุมโรค

8,600.00    8,600.00    เฉพาะเจาะจง นายเกษม สุภานันท์ นายเกษม สุภานันท์
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
94/2563 ลงวนัที่     
 2 ม.ค. 63

22 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงานด๎าน
สุขาภบิาลอนามัยส่ิงแวดล๎อม 8,500.00    8,500.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.อารียา ใจชม น.ส.อารียา ใจชม

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
95/2563 ลงวนัที่     
 2 ม.ค. 63

23 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงานด๎าน
บริการ 8,500.00    8,500.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.วสุมดี ไชยาพันธุ์ น.ส.วสุมดี ไชยาพันธุ์

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
96/2563 ลงวนัที่     
 2 ม.ค. 63

24 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงานด๎าน
สํงเสริมสุขภาพงานควบคุม
โรคและงานสัตวแพทย์

8,100.00    8,100.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.สุปราณี มณีวฒิุ น.ส.สุปราณี มณีวฒิุ
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
97/2563 ลงวนัที่     
 2 ม.ค. 63

25 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงานด๎าน
กูช๎ีพฉุกเฉิน 8,100.00    8,100.00    เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ เป็งแดง นายอภชิาติ เป็งแดง

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
98/2563 ลงวนัที่     
 2 ม.ค. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 มกราคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

26 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงานด๎าน
กูช๎ีพฉุกเฉิน 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายเมธ ีอํอนเขียว นายเมธ ีอํอนเขียว

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
99/2563 ลงวนัที่     
 2 ม.ค. 63

27 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าที่
ธรุการ 8,700.00    8,700.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.สุณีมาศ จีห้อม น.ส.สุณีมาศ จีห้อม

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
100/2563 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 63

28 จ๎างเหมาแมํบ๎าน (ศพด.)
8,400.00    8,400.00    เฉพาะเจาะจง นางดาวรรณ ยะแก๎ว นางดาวรรณ ยะแก๎ว

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
101/2563 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 63

29 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าที่
ธรุการ(ศพด) 7,600.00    7,600.00    เฉพาะเจาะจง นางพูนศรี ต๏ะแก๎ว นางพูนศรี ต๏ะแก๎ว

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
102/2563 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 63

30 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงานด๎าน
เงินและบัญชี 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวยศยา ปัญญาปิง นางสาวยศยา ปัญญาปิง

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
103/2563 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 มกราคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

31 จ๎างเหมางานด๎านสังคม
สงเคราะห์ 14,300.00   14,300.00   เฉพาะเจาะจง นางฐิติกาญจน์ นันติตา นางฐิติกาญจน์ นันติตา

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
104/2563 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 63

32 จ๎างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 9,200.00    9,200.00    เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ แสงสวาํง นายสุรศักด์ิ แสงสวาํง

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
105/2563 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 63

33 จ๎างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 9,100.00    9,100.00    เฉพาะเจาะจง นายธนสาร ใจสุภา นายธนสาร ใจสุภา

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
106/2563 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 63

34 จ๎างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 8,900.00    8,900.00    เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงศ์ หอเงิน นายนัฐพงศ์ หอเงิน

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
107/2563 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 63

35 จ๎างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 8,800.00    8,800.00    เฉพาะเจาะจง นายทัศน์ สีค่ามา นายทัศน์ สีค่ามา

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
108/2563 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 63

ณ วันที่ 2 มกราคม 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

36 จ๎างเหมาพนักงานผลิต
น้่าประปา 10,500.00   10,500.00   เฉพาะเจาะจง นายจิราวฒัน์ พงษ์ปาระ นายจิราวฒัน์ พงษ์ปาระ

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
109/2563 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 63

37 จ๎างเหมาพนักงานเก็บคํา
น้่าประปา 10,600.00   10,600.00   เฉพาะเจาะจง นายวรีศักด์ิ เกษมศิลป์ นายวรีศักด์ิ เกษมศิลป์

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
110/2563 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 63

38 จ๎างเหมาพนักงานจดมาตร
วดัน้่า 10,500.00   10,500.00   เฉพาะเจาะจง นายณัฐวชัต์ อุํนเรือนพิงค์ นายณัฐวชัต์ อุํนเรือนพิงค์

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
111/2563 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 63

39 จ๎างเหมาพนักงานซํอมบ่ารุง
ระบบประปา 8,500.00    8,500.00    เฉพาะเจาะจง นายววิติั ดวงแก๎ว นายววิติั ดวงแก๎ว

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
112/2563 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 63

40 จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน-
หนังสือพิมพ(์ล่าพูนนิวส์)
ประจ่าเดือน ม.ค.63

150.00       150.00       เฉพาะเจาะจง ล่าพูนนิวส์ ล่าพูนนิวส์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
108/2563 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 มกราคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

41 จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน-
หนังสือพิมพ(์สปอร์ตนิวส์)
ประจ่าเดือน ม.ค.63

300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง สปอร์ตนิวส์ สปอร์ตนิวส์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
109/2563 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 63

42 จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน-
หนังสือพิมพ(์ล่าพูนโมเดิร์น)
ประจ่าเดือน ม.ค.63

220.00       220.00       เฉพาะเจาะจง ล่าพูนโมเดิร์น ล่าพูนโมเดิร์น
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
110/2563 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 63

3 จัดซ้ือเคร่ืองด่ืม-จ่านวน 4 
รายการ (โครงการต้ังจุด
บริการชํวงเทศกาล(เทศกาลปี
ใหมํ))

1,506.00    1,506.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท แจํมฟ้า เซฟมาร์ท

 จ่ากัด
บริษัท แจํมฟ้า เซฟมาร์ท

 จ่ากัด

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
111/2563 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 63

4 จัดซ้ือแสลมสีเขียว 80% (รับ
เสด็จพระเจ๎าลูกเธอเจ๎าฟ้าสิริ
วณัณารีฯ วนัที่ 6 ม.ค. 63)

3,750.00    3,750.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านทับทิม ร๎านทับทิม
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
112/2563 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 มกราคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

5 จัดซ้ือกระเบื้องมุงหลังคาและ
ครอบ(ด๎วยวนัที่ 29 ธ.ค.62 
ได๎เกิดเหตุภยัพิบัติกรณีฉุกเฉิน
 ม.6)

4,970.00    4,970.00    เฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร์ 999 หจก.วอีาร์ 999
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
113/2563 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 63

6 จ๎างเหมาจัดท่าดอกไม๎และ
พวงมาลัย(รับเสด็จพระเจ๎าลูก
เธอเจ๎าฟ้าสิริวณัณารีฯ วนัที่ 
6 ม.ค. 63)

4,950.00    4,950.00    เฉพาะเจาะจง นายประพัฒน์ กันทาธง นายประพัฒน์ กันทาธง
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
114/2563 ลงวนัที่    
  2 ม.ค. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 มกราคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือน้่าด่ืมประจ่ากอง
อ่านวยการ(รับเสด็จพระเจ๎า
ลูกเธอเจ๎าฟ้าสิริวณัณารีฯ 
วนัที่ 6 ม.ค. 63)

4,994.00    4,994.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านพิกุลทอง ร๎านพิกุลทอง
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
114/2563 ลงวนัที่    
  3 ม.ค. 63

2 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์(รับเสด็จ
พระเจ๎าลูกเธอเจ๎าฟ้าสิริ
วณัณารีฯ วนัที่ 6 ม.ค. 63)

4,415.00    4,415.00    เฉพาะเจาะจง หจก.สมบุญ ดี.พ.ีซัพพลาย หจก.สมบุญ ดี.พ.ีซัพพลาย
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
115/2563 ลงวนัที่    
  3 ม.ค. 63

3 จ๎างเหมาท่าป้ายไวนิล (รับ
เสด็จพระเจ๎าลูกเธอเจ๎าฟ้าสิริ
วณัณารีฯ วนัที่ 6 ม.ค. 63)

1,140.00    1,140.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านสวรรค์ดีไซน์ ร๎านสวรรค์ดีไซน์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
115/2563 ลงวนัที่    
  3 ม.ค. 63

4 จ๎างเหมาท่าป้าย
ประชาสัมพันธ(์โครงการ
จัดการขยะอันตราย งปม. 63)

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านสวรรค์ดีไซน์ ร๎านสวรรค์ดีไซน์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
116/2563 ลงวนัที่    
  3 ม.ค. 63

ณ วันที่ 3 มกราคม 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์
ประกอบการอบรม(โครงการ
พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนต.ต๎นธง ปี 2563)

7,222.00    7,222.00    เฉพาะเจาะจง
บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น

 มอลล์
บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น

 มอลล์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
117/2563 ลงวนัที่    
  7 ม.ค. 63

2 จ๎างเหมาอาหารวาํงพร๎อม
เคร่ืองด่ืม 2 มื้อ(โครงการ
จัดการขยะอันตราย งปม.63)

3,000.00    3,000.00    เฉพาะเจาะจง นายประพัฒน์ กันทาธง นายประพัฒน์ กันทาธง
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
122/2563 ลงวนัที่    
  7 ม.ค. 63

3 จ๎างเหมาอาหารกลางวนั
(โครงการจัดการขยะอันตราย
 งปม.63)

4,800.00    4,800.00    เฉพาะเจาะจง นายวรการ เกษมศิลป์ นายวรการ เกษมศิลป์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
123/2563 ลงวนัที่    
  7 ม.ค. 63

4 จ๎างเหมาท่าแผํนพับ
ประชาสัมพันธ ์(โครงการ
รณรงค์ป้องกันโรค
ไข๎เลือดออก)

6,000.00    6,000.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านดีไซน์ ร๎านดีไซน์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
124/2563 ลงวนัที่    
  7 ม.ค. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 7 มกราคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน-จ่านวน 
5 รายการ 4,150.00    4,150.00    เฉพาะเจาะจง

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น
 มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น
 มอลล์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
118/2563 ลงวนัที่    
  8 ม.ค. 63

2 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ - 
จ่านวน 3 รายการ 4,650.00    4,650.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านเอ็ดทีเอ็ด(NTN) ร๎านเอ็ดทีเอ็ด(NTN)

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
123/2563 ลงวนัที่    
  8 ม.ค. 63

3 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงานด๎าน
งานบริหารงานบุคคลและ
งานนโยบายและแผนฯ

5,574.00    5,574.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นิรชา โปทาอิน น.ส.นิรชา โปทาอิน
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่  
114/2563 ลงวนัที่    
  8 ม.ค. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 8 มกราคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและ
ขนสํง-แบตเตอร่ี จ่านวน 1 
ลูก (ทะเบียน กข 3627)

2,800.00    2,800.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านธนวฒัน์ยางยนต์ ร๎านธนวฒัน์ยางยนต์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
119/2563 ลงวนัที่    
  9 ม.ค. 63

2 จัดซ้ือน้่าแข็งและแก๎วน้่า
พลาสติก(โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน ต.
ต๎นธง ปี 2563)

880.00       880.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านน๎อย น้่าแข็ง ร๎านน๎อย น้่าแข็ง
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
120/2563 ลงวนัที่    
  9 ม.ค. 63

3 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพื่อใช๎ใน
กิจกรรมฐาน(โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน ต.
ต๎นธง ปี 2563)

2,431.00    2,431.00    เฉพาะเจาะจง
บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น

 มอลล์
บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น

 มอลล์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
121/2563 ลงวนัที่    
  9 ม.ค. 63

4 จ๎างเหมาท่าอาหารกลางวนั
(โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน ต.ต๎นธง ปี 2563)

12,000.00   12,000.00   เฉพาะเจาะจง นายพงษ์พินิจ ต๏ะรังษี นายพงษ์พินิจ ต๏ะรังษี
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
129/2563 ลงวนัที่    
  9 ม.ค. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 9 มกราคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

5 จ๎างเหมาท่าอาหารวาํง
(โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน ต.ต๎นธง ปี 2563)

10,000.00   10,000.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวณี ใจธง น.ส.เสาวณี ใจธง
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
130/2563 ลงวนัที่    
  9 ม.ค. 63

ณ วันที่ 9 มกราคม 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ๎างเหมาท่าเอกสาร
ประชาสัมพันธ ์ทต.ต๎นธง ปี 
62

100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านสวรรค์ดีไซน์ ร๎านสวรรค์ดีไซน์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
133/2563 ลงวนัที่    
  10 ม.ค. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 10 มกราคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน-จ่านวน 
12 รายการ 7,729.00    7,729.00    เฉพาะเจาะจง

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น
 มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น
 มอลล์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
133/2563 ลงวนัที่    
  13 ม.ค. 63

2 จ๎างเหมาซํอมแซมครุภณัฑ์
ส่ารวจ-กล๎องระดับ(เลข
ครุภณัฑ์ 078/44/0001)

6,800.00    6,800.00    เฉพาะเจาะจง
หจก.เทคโน เซอร์เวย์ 

(2012)
หจก.เทคโน เซอร์เวย์ 

(2012)

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
137/2563 ลงวนัที่    
  13 ม.ค. 63

3 จ๎างเหมาซํอมแซมรถยนต์ 
(ทะเบียน กข 3627) 32,750.00   32,750.00   เฉพาะเจาะจง อูํชํางกลบริการ อูํชํางกลบริการ

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
138/2563 ลงวนัที่    
  13 ม.ค. 63

ณ วันที่ 13 มกราคม 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ๎างเหมาท่าป้ายไวนิล 
(โครงการรณรงค์ควบคุมและ
ป้องกันโดรคไข๎เลือดออก ปี 
63)

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านสวรรค์ดีไซน์ ร๎านสวรรค์ดีไซน์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
139/2563 ลงวนัที่    
  14 ม.ค. 63

2 จ๎างเหมาท่าอาหารวาํงพร๎อม
เคร่ืองด่ืม(โครงการรณรงค์
ควบคุมและป้องกันโดรค
ไข๎เลือดออก ปี 63)

1,375.00    1,375.00    เฉพาะเจาะจง นายประพัฒน์ กันทาธง นายประพัฒน์ กันทาธง
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
140/2563 ลงวนัที่    
  14 ม.ค. 63

ณ วันที่ 14 มกราคม 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 6 รายการ
 (โครงการจัดท่าและประสาน
แผนพัฒนาท๎องถิน่ ทต.ต๎นธง
 ปี 61-64)

4,255.00    4,255.00    เฉพาะเจาะจง
บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น

 มอลล์
บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น

 มอลล์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
136/2563 ลงวนัที่    
  15 ม.ค. 63

2 จ๎างเหมาซํอมแซมรถยนต์กู๎
ชีพ ทะเบียน บน 2268 3,380.00    3,380.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านรุตต์ิการชําง ร๎านรุตต์ิการชําง

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
142/2563 ลงวนัที่    
  15 ม.ค. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 15 มกราคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ๎างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อ
ปฏบิัติงานศูนย์ปฏบิัติการรํวม
ในการชํวยเหลือประชาชนฯ

4,645.00    4,645.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.จิรภรณ์ อุตสม น.ส.จิรภรณ์ อุตสม
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่  
115/2563 ลงวนัที่    
  16 ม.ค. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 16 มกราคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองดับเพลิง-
สายดับเพลิง ชนิดผ๎าใบสีแดง
 ขนาด 1.5" ยาว 20 เมตร 
จ่านวน 4 เส๎น

20,000.00   20,000.00   เฉพาะเจาะจง กุญทิราภณัฑ์ กุญทิราภณัฑ์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
141/2563 ลงวนัที่    
  17 ม.ค. 63

ณ วันที่ 17 มกราคม 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์-
จ่านวน 11 รายการ 58,600.00   58,600.00   เฉพาะเจาะจง

หจก.ณิชารีย์ คอนเน็คชั่น
 แอนด์ เซอร์วสิ

หจก.ณิชารีย์ คอนเน็คชั่น
 แอนด์ เซอร์วสิ

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
147/2563 ลงวนัที่    
  20 ม.ค. 63

2 จัดซ้ือวสัดุงานบ๎านงานครัว -
 จ่านวน 3 รายการ 2,050.00    2,050.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านทับทิม ร๎านทับทิม

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
148/2563 ลงวนัที่    
  20 ม.ค. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 20 มกราคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุงานบ๎านงานครัว -
 จ่านวน 28 รายการ 7,824.00    7,824.00    เฉพาะเจาะจง

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น
 มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น
 มอลล์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
149/2563 ลงวนัที่    
  21 ม.ค. 63

2 จัดซ้ือวสัดุงานบ๎านงานครัว -
 จ่านวน 4 รายการ 1,740.00    1,740.00    เฉพาะเจาะจง

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น
 มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น
 มอลล์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
150/2563 ลงวนัที่    
  21 ม.ค. 63

3 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 2 รายการ
 (โครงการพระราชด่าริด๎าน
สาธารณสุข กิจกรรมหมอ
หมูํบ๎าน 30-31 ม.ค.63)

3,300.00    3,300.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านศรีประเสริฐ ร๎านศรีประเสริฐ
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
151/2563 ลงวนัที่    
  21 ม.ค. 63

4 จ๎างเหมาท่าป้ายไวนิล
(โครงการพระราชด่าริด๎าน
สาธารณสุข กิจกรรมหมอ
หมูํบ๎าน 30-31 ม.ค.63)

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านสวรรค์ดีไซน์ ร๎านสวรรค์ดีไซน์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
149/2563 ลงวนัที่    
  21 ม.ค. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 21 มกราคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ - 
จ่านวน 5 รายการ 9,640.00    9,640.00    เฉพาะเจาะจง

หจก.ณิชารีย์ คอนเน็คชั่น
 แอนด์ เซอร์วสิ

หจก.ณิชารีย์ คอนเน็คชั่น
 แอนด์ เซอร์วสิ

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
152/2563 ลงวนัที่    
  23 ม.ค. 63

2 จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน-จ่านวน 
35 รายการ 19,911.00   19,911.00   เฉพาะเจาะจง

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น
 มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น
 มอลล์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
153/2563 ลงวนัที่    
  23 ม.ค. 63

3 จ๎างเหมาจัดท่าป้ายไวนิล 
จ่านวน 3 รายการ(โครงการ
จัดท่าและประสาน
แผนพัฒนาท๎องถิน่ ปี 61-64)

2,350.00    2,350.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านสวรรค์ดีไซน์ ร๎านสวรรค์ดีไซน์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
153/2563 ลงวนัที่    
  23 ม.ค. 63

4 จ๎างเหมาท่ากระเป๋าผ๎าฯ
(โครงการพระราชด่าริด๎าน
สาธารณสุข กิจกรรมหมอ
หมูํบ๎าน 30-31 ม.ค.63)

7,700.00    7,700.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านณัฐพันธพ์ร แฮนด์เมค ร๎านณัฐพันธพ์ร แฮนด์เมค
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
154/2563 ลงวนัที่    
  23 ม.ค. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 23 มกราคม 2563



5 จ๎างเหมาเอกสารให๎ความร๎ู
(โครงการพระราชด่าริด๎าน
สาธารณสุข กิจกรรมหมอ
หมูํบ๎าน 30-31 ม.ค.63)

5,500.00    5,500.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านดับเบิ้ลเอ ร๎านดับเบิ้ลเอ
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
155/2563 ลงวนัที่    
  23 ม.ค. 63



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน-ธงตรา
สัญลักษณ์(พระเทพ) จ่านวน 
100 ผืน

5,500.00    5,500.00    เฉพาะเจาะจง ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
158/2563 ลงวนัที่    
  24 ม.ค. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 24 มกราคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ๎างเหมาท่าอาหารกลางวนั 
(โครงการพระราชด่าริด๎าน
สาธารณสุข กิจกรรมหมอ
หมูํบ๎าน 30-31 ม.ค.63)

17,600.00   17,600.00   เฉพาะเจาะจง ครัวสายร๎ุง ครัวสายร๎ุง
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
163/2563 ลงวนัที่    
  27 ม.ค. 63

2 จ๎างเหมาท่าอาหารวาํงพร๎อม
เคร่ืองด่ืม(โครงการ
พระราชด่าริด๎านสาธารณสุข 
กิจกรรมหมอหมูํบ๎าน 30-31 
ม.ค.63)

11,000.00   11,000.00   เฉพาะเจาะจง นายประพัฒน์ กันทาธง นายประพัฒน์ กันทาธง
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่  
167/2563 ลงวนัที่    
  27 ม.ค. 63

ณ วันที่ 27 มกราคม 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ - จ่านวน 
5 รายการ 2,040.00    2,040.00    เฉพาะเจาะจง

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น
 มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น
 มอลล์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
163/2563 ลงวนัที่    
  29 ม.ค. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 29 มกราคม 2563


