
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 
118/2563 ลงวนัที่    
  1 ก.พ. 63

2 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
119/2563 ลงวนัที่    
  1 ก.พ. 63

3 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
120/2563 ลงวนัที่    
  1 ก.พ. 63

4 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
121/2563 ลงวนัที่    
  1 ก.พ. 63

5 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
122/2563 ลงวนัที่    
  1 ก.พ. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

6 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
123/2563 ลงวนัที่    
  1 ก.พ. 63

7 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
124/2563 ลงวนัที่    
  1 ก.พ. 63

8 จ๎างเหมาพนักงานขับรถกู๎
ชีพฉุกเฉิน 10,800.00   10,800.00   เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ พนาดร นายยงยุทธ พนาดร

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
143/2563 ลงวนัที่    
  1 ก.พ. 63

9 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านกูช๎ีพฉุกเฉิน 8,100.00    8,100.00    เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ เป็งแดง นายอภชิาติ เป็งแดง

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
144/2563 ลงวนัที่    
  1 ก.พ. 63

10 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านกูช๎ีพฉุกเฉิน 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายเมธ ีอํอนเขียว นายเมธ ีอํอนเขียว

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
145/2563 ลงวนัที่    
  1 ก.พ. 63

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

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

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
125/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

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

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
126/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

3 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยปฏบิัติงาน
เจ๎าพนักงานธรุการ 8,700.00    8,700.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฬินญา กรัดศิริ น.ส.จุฬินญา กรัดศิริ

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
127/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

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

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
128/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

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

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
129/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 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 
130/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

7 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านงานนิติการ 8,400.00    8,400.00    เฉพาะเจาะจง นางทักษญา พรหมแสน นางทักษญา พรหมแสน

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
131/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

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

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
132/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

9 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านบุคลากรและงาน
วเิคราะห์นโยบายและแผน

8,700.00    8,700.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.กุสุมา อินกัน น.ส.กุสุมา อินกัน
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
133/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

10 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านธรุการและด๎านพัสดุ 8,700.00    8,700.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.กุสุมา อินกัน น.ส.กุสุมา อินกัน

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
134/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

11 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านจัดเก็บรายได๎และ
การเงิน

8,700.00    8,700.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชริทร์ อินทร์วรรณ น.ส.พัชริทร์ อินทร์วรรณ
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
135/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

12 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินและด๎าน
จัดเก็บรายได๎

8,600.00    8,600.00    เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ์ ค่าใส นายพิทักษ์ ค่าใส
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
136/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

13 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านส่ารวจ 7,800.00    7,800.00    เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรสวรรค์ แก๎วมณี
แสง

น.ส.พรสวรรค์ แก๎วมณี
แสง

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
137/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

14 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านซํอมบ่ารุง 7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง นายธนโชติ ยะเวยีง นายธนโชติ ยะเวยีง

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
138/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

15 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านโยธา 11,500.00   11,500.00   เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ชัยวงค์ นายพงศกร ชัยวงค์

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
139/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

16 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านไฟฟ้า 10,400.00   10,400.00   เฉพาะเจาะจง นายสวงิ ณ วงค์ นายสวงิ ณ วงค์

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
140/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

17 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านไฟฟ้า 9,800.00    9,800.00    เฉพาะเจาะจง นายภานนท์ ค่าวโิรจน์ นายภานนท์ ค่าวโิรจน์

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
141/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

18 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านธรุการ 7,800.00    7,800.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ดลฤดี ภญิโญค่า น.ส.ดลฤดี ภญิโญค่า

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
142/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

19 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านสุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล๎อมและงานควบคุม
โรค

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

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
146/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

20 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านสุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล๎อมและงานควบคุม
โรค

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

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
147/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

21 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านสุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล๎อม

8,500.00    8,500.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.อารียา ใจชม น.ส.อารียา ใจชม
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
148/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

22 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านบริการ 8,500.00    8,500.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.วสุมดี ไชยาพันธุ์ น.ส.วสุมดี ไชยาพันธุ์

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
149/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

23 จ๎างเหมาชํวยปฏบิัติงาน
ด๎านสํงเสริมสุขภาพงาน
ควบคุมโรคและงานสัตว
แพทย์

8,100.00    8,100.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.สุปราณี มณีวฒิุ น.ส.สุปราณี มณีวฒิุ
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
150/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

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

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
151/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

25 จ๎างเหมาแมํบ๎าน (ศพด.)

8,400.00    8,400.00    เฉพาะเจาะจง นางดาวรรณ ยะแก๎ว นางดาวรรณ ยะแก๎ว
เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
152/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

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

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
153/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

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

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
154/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

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

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
155/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

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

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
156/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

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

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
157/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

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

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
158/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

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

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
159/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

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

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
160/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

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

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
161/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

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

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
162/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

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

เป็นผ๎ูมี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข๎อตกลงจ๎างเลขที่ 
163/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

37 จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน-จ่านวน
 18 รายการ 19,605.00   19,605.00   เฉพาะเจาะจง

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น
 มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น
 มอลล์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
166/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

38 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์-
หมึกเคร่ืองปร้ิน จ่านวน 2 
รายการ

14,850.00   14,850.00   เฉพาะเจาะจง
บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น

 มอลล์
บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น

 มอลล์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
167/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

39 จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน-
หนังสือพิมพ(์ล่าพูนนิวส์)
ประจ่าเดือน ก.พ.63

150.00       150.00       เฉพาะเจาะจง ล่าพูนนิวส์ ล่าพูนนิวส์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
168/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

40 จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน-
หนังสือพิมพ(์สปอร์ตนิวส์)
ประจ่าเดือน ก.พ.2563

300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านสปอร์ตนิวส์ ร๎านสปอร์ตนิวส์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
169/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

41 จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน-
หนังสือพิมพ(์ล่าพูนโม
เดิร์น)ประจ่าเดือน ก.พ.
2563

190.00       190.00       เฉพาะเจาะจง ล่าพูนโมเดิร์น ล่าพูนโมเดิร์น
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
170/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

42 จัดซ้ือวสัดุกํอสร๎าง-จ่านวน 
3 รายการ 5,042.00    5,042.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ดวงสุนทรศิลาทราย หจก.ดวงสุนทรศิลาทราย

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
171/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

43 จ๎างเหมาจัดท่าแผํนป้ายไว
นิลจ่านวนราชฎรและ
จ่านวนผ๎ูมีสิทธเิลือกต้ัง ต.
ต๎นธง

810.00       810.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านสวรรค์ดีไซน์ ร๎านสวรรค์ดีไซน์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
176/2563 ลงวนัที่    
  3 ก.พ. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ๎างเหมาจัดท่าแผํนพับ 
(โครงการสัตวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบ๎า)

12,200.00   12,200.00   เฉพาะเจาะจง ร๎านดีไซน์ ร๎านดีไซน์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
179/2563 ลงวนัที่    
  4 ก.พ. 63

2 จ๎างเหมาท่าป้ายไวนิล
(โครงการสัตวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบ๎า)

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านสวรรค์ดีไซน์ ร๎านสวรรค์ดีไซน์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
180/2563 ลงวนัที่    
  4 ก.พ. 63

3 จ๎างเหมาท่าคํูมือฝึกอบรม
(โครงการสัตวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบ๎า)

800.00       800.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านก๏อปปี้แอนด์รีพอร์ท ร๎านก๏อปปี้แอนด์รีพอร์ท

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
181/2563 ลงวนัที่    
  4 ก.พ. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ๎างเหมาท่าอาหารกลางวนั
(โครงการสัตวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบ๎า)

3,200.00    3,200.00    เฉพาะเจาะจง นายวรการ เกษมศิลป์ นายวรการ เกษมศิลป์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
184/2563 ลงวนัที่    
  5 ก.พ. 63

2 จ๎างเหมาท่าอาหารวาํง
พร๎อมเคร่ืองด่ืม(โครงการ
สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั
 จากโรคพิษสุนัขบ๎า)

2,000.00    2,000.00    เฉพาะเจาะจง นายประพัฒน์ กันทาธง นายประพัฒน์ กันทาธง

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
185/2563 ลงวนัที่    
  5 ก.พ. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวคัซีนป้องกันพิษสุนัข
บ๎า(โครงการสัตวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบ๎า)

51,600.00   51,600.00   เฉพาะเจาะจง ร๎านตะวนั ร๎านตะวนั

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
176/2563 ลงวนัที่    
  6 ก.พ. 63

2 จ๎างเหมาจัดท่าป้ายไวนิล 
จ่านวน 2 รายการ
(โครงการป้องกันและแก๎ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควนั)

4,950.00    4,950.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านสวรรค์ดีไซน์ ร๎านสวรรค์ดีไซน์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
189/2563 ลงวนัที่    
  6 ก.พ. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ืออุปกรณ์ส่าหรับผ๎ูเข๎า
อบรมฯ(โครงการสุขาภบิาล
อาหาร ปี 63)

1,200.00    1,200.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านศรีประเสริฐ ร๎านศรีประเสริฐ
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
181/2563 ลงวนัที่    
  11 ก.พ. 63

2 จ๎างเหมาสมัครเป็นสมาชิก
และใช๎บริการระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
E-Book พร๎อมดูแลระบบ
ตลอดปี)

3,000.00    3,000.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านริมไทร คอมพิวเตอร์ ร๎านริมไทร คอมพิวเตอร์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
194/2563 ลงวนัที่    
  11 ก.พ. 63

3 จ๎างเหมาท่าอาหารกลางวนั
(โครงการสํงเสริมการ
ประกอบสัมมาชีพ กิจกรรม
 ท่าเมี่ยงค่า) ปี 2563

1,600.00    1,600.00    เฉพาะเจาะจง นางลออ อินทร์วรรณ นางลออ อินทร์วรรณ
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
195/2563 ลงวนัที่    
  11 ก.พ. 63

ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง



4 จ๎างเหมาท่าป้ายไวนิล
(โครงการสํงเสริมการ
ประกอบสัมมาชีพ กิจกรรม
 ท่าเมี่ยงค่า) ปี 2563

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านสวรรค์ดีไซน์ ร๎านสวรรค์ดีไซน์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
196/2563 ลงวนัที่    
  11 ก.พ. 63



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ๎างเหมาท่ากระเป๋าผ๎า 120
 ใบ(โครงการสุขาภบิาล
อาหาร ปี 63)

4,800.00    4,800.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านณัฐพันธพ์ร ร๎านณัฐพันธพ์ร
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
197/2563 ลงวนัที่    
  11 ก.พ. 63

2 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จ่านวน 5 
รายการ 22,380.00   22,380.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พรพัธสิญา หจก.พรพัธสิญา

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
182/2563 ลงวนัที่    
  12 ก.พ. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา (ลูกเป
ตอง)(โครงการกีฬาเยาวชน
และปชช.ต.ต๎นธง"ต๎นธง
เกมส์ คร้ังที่ 10")

14,000.00   14,000.00   เฉพาะเจาะจง ร๎านเอ็น.ที.สปอร์ต ล่าพูน ร๎านเอ็น.ที.สปอร์ต ล่าพูน

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
184/2563 ลงวนัที่    
  13 ก.พ. 63

2 จัดซ้ือถ๎วยรางวลั(โครงการ
กีฬาเยาวชนและปชช.ต.ต๎น
ธง"ต๎นธงเกมส์ คร้ังที่ 10")

5,400.00    5,400.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านเอ็น.ที.สปอร์ต ล่าพูน ร๎านเอ็น.ที.สปอร์ต ล่าพูน

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
185/2563 ลงวนัที่    
  13 ก.พ. 63

3 จัดซ้ือน้่าแข็งและแก๎ว
พลาสติก(โครงการกีฬา
เยาวชนและปชช.ต.ต๎นธง"
ต๎นธงเกมส์ คร้ังที่ 10")

1,480.00    1,480.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านน๎อย น้่าแข็ง ร๎านน๎อย น้่าแข็ง

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
186/2563 ลงวนัที่    
  13 ก.พ. 63

4 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย-ุ
จ่านวน 8 รายการ

31,318.00   31,318.00   เฉพาะเจาะจง
หจก.แสงทองอิเลคทริค 

แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง
หจก.แสงทองอิเลคทริค 

แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
187/2563 ลงวนัที่    
  13 ก.พ. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563



5 จ๎างเหมาท่าอาหารกลางวนั
(โครงการกีฬาเยาวชนและ
ปชช.ต.ต๎นธง"ต๎นธงเกมส์ 
คร้ังที่ 10")

8,500.00    8,500.00    เฉพาะเจาะจง นางสมพร พวงมาลัย นางสมพร พวงมาลัย

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
199/2563 ลงวนัที่    
  13 ก.พ. 63

6 จ๎างเหมาท่าป้ายไวนิล
(โครงการกีฬาเยาวชนและ
ปชช.ต.ต๎นธง"ต๎นธงเกมส์ 
คร้ังที่ 10")

2,100.00    2,100.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านสวรรค์ดีไซน์ ร๎านสวรรค์ดีไซน์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
200/2563 ลงวนัที่    
  13 ก.พ. 63

7 จ๎างเหมาเตรียมสนามเปตอง
(โครงการกีฬาเยาวชนและ
ปชช.ต.ต๎นธง"ต๎นธงเกมส์ 
คร้ังที่ 10")

3,600.00    3,600.00    เฉพาะเจาะจง นายสุรพันธุ ์ประยูรศร นายสุรพันธุ ์ประยูรศร

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
201/2563 ลงวนัที่    
  13 ก.พ. 63

8 จ๎างเหมาท่าอาหารวาํง
(โครงการกีฬาเยาวชนและ
ปชช.ต.ต๎นธง"ต๎นธงเกมส์ 
คร้ังที่ 10")

4,250.00    4,250.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณี ใจธง นางสาวเสาวณี ใจธง

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
202/2563 ลงวนัที่    
  13 ก.พ. 63



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือถังโอํง จ่านวน 4 ใบ 
(โครงการผลิตสินค๎าเกษตร
ปลอดภยัและได๎มาตรฐาน)
20 กพ. 63

1,720.00    1,720.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านวฒิุนันท์ธรุกิจ ร๎านวฒิุนันท์ธรุกิจ
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
189/2563 ลงวนัที่    
  14 ก.พ. 63

2 จ๎างเหมาท่าป้ายไวนิล
(โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติและสิทธปิระโยชน์ 
กิจกรรม สิทธปิระโยชน์
ผ๎ูสูงอายุฯ)

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านสวรรค์ดีไซน์ ร๎านสวรรค์ดีไซน์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
204/2563 ลงวนัที่    
  14 ก.พ. 63

3 จ๎างเหมาท่าอุปกรณ์อบรม
(โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติและสิทธปิระโยชน์ 
กิจกรรม สิทธปิระโยชน์
ผ๎ูสูงอายุฯ)

2,800.00    2,800.00    เฉพาะเจาะจง นางชนิดา ไชยโยธง นางชนิดา ไชยโยธง
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
205/2563 ลงวนัที่    
  14 ก.พ. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563



4 จ๎างเหมาท่าอาหารวาํง
(โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติและสิทธปิระโยชน์ 
กิจกรรม สิทธปิระโยชน์
ผ๎ูสูงอายุฯ)

1,750.00    1,750.00    เฉพาะเจาะจง นางชนิดา ไชยโยธง นางชนิดา ไชยโยธง
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
206/2563 ลงวนัที่    
  14 ก.พ. 63

5 จ๎างเหมาท่าอาหารกลางวนั
(โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติและสิทธปิระโยชน์ 
กิจกรรม สิทธปิระโยชน์
ผ๎ูสูงอายุฯ)

5,600.00    5,600.00    เฉพาะเจาะจง นายวรการ เกษมศิลป์ นายวรการ เกษมศิลป์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
207/2563 ลงวนัที่    
  14 ก.พ. 63

6 จ๎างเหมาซํอมแซมครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ (หมายเลข
ครุภณัฑ์ 416/60/0006

1,800.00    1,800.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านเรืองวษิณุคอมพิวเตอร์ ร๎านเรืองวษิณุคอมพิวเตอร์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
209/2563 ลงวนัที่    
  14 ก.พ. 63



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์-
จ่านวน 10 รายการ 22,600.00   22,600.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พรพัธสิญา หจก.พรพัธสิญา

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
193/2563 ลงวนัที่    
  17 ก.พ. 63

2 จัดซ้ือชุดทดสอบแบคทีเรีย
ในอาหาร(โครงการ
สุขาภบิาลอาหาร ปี งปม.
2563)

23,750.00   23,750.00   เฉพาะเจาะจง
บจก.เอสเอ็น เมดิคอล 

อิควปิ เม๎นท์
บจก.เอสเอ็น เมดิคอล 

อิควปิ เม๎นท์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
194/2563 ลงวนัที่    
  17 ก.พ. 63

3 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์-นมสด 
60 กก. (โครงการผลิตสินค๎า
เกษตรปลอดภยัและได๎
มาตรฐาน) 20 กพ.63

1,500.00    1,500.00    เฉพาะเจาะจง นายประทีป นันทยานนท์ นายประทีป นันทยานนท์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
195/2563 ลงวนัที่    
  17 ก.พ. 63

4 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ่านวน 
5 รายการ (โครงการผลิต
สินค๎าเกษตรปลอดภยัและ
ได๎มาตรฐาน) 20 กพ.63

4,165.00    4,165.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านทับทิม ร๎านทับทิม

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
196/2563 ลงวนัที่    
  17 ก.พ. 63

เทศบาลต าบลตน้ธง
ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2563



5 จ๎างเหมาท่าแผํนพับการใช๎
น้่าประปา 9,000.00    9,000.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านสวรรค์ดีไซน์ ร๎านสวรรค์ดีไซน์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
211/2563 ลงวนัที่    
  17 ก.พ. 63

6 จ๎างเหมาท่าป้ายไวนิล
(โครงการผลิตสินค๎าเกษตร
ปลอดภยัและได๎มาตรฐาน) 
20 กพ.63

2,175.00    2,175.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านสวรรค์ดีไซน์ ร๎านสวรรค์ดีไซน์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
212/2563 ลงวนัที่    
  17 ก.พ. 63

7 จ๎างเหมาท่าอาหารวาํงและ
เคร่ืองด่ืม(โครงการผลิต
สินค๎าเกษตรปลอดภยัและ
ได๎มาตรฐาน) 20 กพ.63

2,250.00    2,250.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวณี ใจธง น.ส.เสาวณี ใจธง

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
213/2563 ลงวนัที่    
  17 ก.พ. 63

8 จ๎างเหมาท่าอาหารกลางวนั
(โครงการผลิตสินค๎าเกษตร
ปลอดภยัและได๎มาตรฐาน) 
20 กพ.63

3,600.00    3,600.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญญาภา ลาพิงค์ น.ส.เบญญาภา ลาพิงค์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
214/2563 ลงวนัที่    
  17 ก.พ. 63

9 จ๎างเหมาส่ารวจข๎อมูล
จ่านวนสัตวฯ์(โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ๎า)

5,160.00    5,160.00    เฉพาะเจาะจง นายทศพร ศิริฐา นายทศพร ศิริฐา

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
215/2563 ลงวนัที่    
  17 ก.พ. 63



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุกํอสร๎าง-จ่านวน 
6 รายการ(เพื่อซํอมแซมฝา
ปิดบํอพัก ซ.4/5 ม.1)

2,824.00    2,824.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ดวงสุนทรศิลาทราย หจก.ดวงสุนทรศิลาทราย

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
197/2563 ลงวนัที่    
  18 ก.พ. 63

2 จ๎างเหมาท่าอาหารวาํงและ
เคร่ืองด่ืม(โครงการ
สุขาภบิาลอาหาร ปี งปม.
2563)

6,000.00    6,000.00    เฉพาะเจาะจง นายประพัฒน์ กันทาธง นายประพัฒน์ กันทาธง
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
216/2563 ลงวนัที่    
  18 ก.พ. 63

3 จ๎างเหมาท่าอาหารกลางวนั
(โครงการสุขาภบิาลอาหาร
 ปี งปม.2563)

9,600.00    9,600.00    เฉพาะเจาะจง ครัวสายร๎ุง ครัวสายร๎ุง
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
217/2563 ลงวนัที่    
  18 ก.พ. 63

4 จ๎างเหมาท่าป้ายไวนิล
(โครงการสุขาภบิาลอาหาร
 ปี งปม.2563)

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านสวรรค์ดีไซน์ ร๎านสวรรค์ดีไซน์
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
218/2563 ลงวนัที่    
  18 ก.พ. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563



5 จ๎างเหมาท่าเอกสารให๎
ความร๎ู(โครงการสุขาภบิาล
อาหาร ปี งปม.2563)

3,000.00    3,000.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านก๏อปปี้ แอนด์ รีพอร์ท ร๎านก๏อปปี้ แอนด์ รีพอร์ท
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
219/2563 ลงวนัที่    
  18 ก.พ. 63



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์-จ่านวน 
8 รายการ(โครงการผลิต
สินค๎าเกษตรปลอดภยัและ
ได๎มาตรฐาน)20 กพ. 63

2,750.00    2,750.00    เฉพาะเจาะจง นายบุญธญั ใจศรี นายบุญธญั ใจศรี

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
202/2563 ลงวนัที่    
  19 ก.พ. 63

2 จ๎างเหมาซํอมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนสํง-รถ
แบยโฮ (ทะเบียน ตค 535)

6,098.50    6,098.50    เฉพาะเจาะจง
หจก.อนันตภณัฑ์ แทรค

เตอร์ 2548
หจก.อนันตภณัฑ์ แทรค

เตอร์ 2549

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
220/2563 ลงวนัที่    
  19 ก.พ. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ๎างเหมาบันทึกภาพ
เคล่ือนไหว(ในการประชุม
สภา ทต.ต๎นธง สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 วนัที่ 21 กพ. 63)

2,500.00    2,500.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านอายมีเดีย ร๎านอายมีเดีย

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
221/2563 ลงวนัที่    
  20 ก.พ. 63

2 จ๎างเหมาจัดท่าอาหารวาํง,
กลางวนัและน้่าด่ืม(ในการ
ประชุมสภา ทต.ต๎นธง สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 วนัที่ 21 
กพ. 63)

3,150.00    3,150.00    เฉพาะเจาะจง นางสุนีย์ กันทาธง นางสุนีย์ กันทาธง
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
222/2563 ลงวนัที่    
  20 ก.พ. 63

3 จ๎างเหมาจัดท่าอาหารวาํง
พร๎อมเคร่ืองด่ืม(โครงการ
พัฒนาศักยภาพ เครือขําย
สุขภาพ ปี งปม.2563)

8,500.00    8,500.00    เฉพาะเจาะจง นางสังวรรณ์ ทาเจริญ นางสังวรรณ์ ทาเจริญ
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
223/2563 ลงวนัที่    
  20 ก.พ. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563



4 จ๎างเหมาจัดท่าอาหาร
กลางวนั(โครงการพัฒนา
ศักยภาพ เครือขํายสุขภาพ
 ปี งปม.2563)

13,600.00   13,600.00   เฉพาะเจาะจง นายธนาพงศ์ ใจเจริญธง นายธนาพงศ์ ใจเจริญธง
ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
224/2563 ลงวนัที่    
  20 ก.พ. 63

                                                                                      



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์-
หมึกเคร่ืองพิมพ์ 2 กลํอง 2,400.00    2,400.00    เฉพาะเจาะจง หจก.พรพัธสิฐา หจก.พรพัธสิฐา

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
208/2563 ลงวนัที่    
  21 ก.พ. 63

2 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการ
อบรม(โครงการพัฒนา
ศักยภาพ เครือขํายสุขภาพ
 ปี งปม.2563)

200.00       200.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านศรีประเสริฐ ร๎านศรีประเสริฐ

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
209/2563 ลงวนัที่    
  21 ก.พ. 63

3 จัดซ้ือท่าป้ายไวนิล+
ประชาสัมพันธ(์โครงการ
พัฒนาศักยภาพ เครือขําย
สุขภาพ ปี งปม.2563)

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านสวรรค์ดีไซน์ ร๎านสวรรค์ดีไซน์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
225/2563 ลงวนัที่    
  21 ก.พ. 63

4 จัดซ้ือท่าเอกสารให๎ความร๎ู
(โครงการพัฒนาศักยภาพ 
เครือขํายสุขภาพ ปี งปม.
2563)

4,250.00    4,250.00    เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา ค่ามะยอม นายกฤษฎา ค่ามะยอม

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
226/2563 ลงวนัที่    
  21 ก.พ. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้าง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์
(โครงการสัมมาชีพในต่าบล
ต๎นธง กิจกรรม ประดิษฐ
พวงมาลัยพลาสติก)

1,000.00    1,000.00    เฉพาะเจาะจง นางชนิดา ไชยโยธง นางชนิดา ไชยโยธง

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
212/2563 ลงวนัที่    
  24 ก.พ. 63

2 จัดซ้ือชุดกีฬา(เส้ือ+กางเกง)
(โครงการพัฒนากีฬาต่าบล
ต๎นธง ประจ่าปี 2563)

14,800.00   14,800.00   เฉพาะเจาะจง ร๎านโกร์ว อั๊พ สปอร์ต ร๎านโกร์ว อั๊พ สปอร์ต

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
213/2563 ลงวนัที่    
  24 ก.พ. 63

3 จัดซ้ือท่าป้ายไวนิล
(โครงการสัมมาชีพในต่าบล
ต๎นธง กิจกรรม ประดิษฐ
พวงมาลัยพลาสติก)

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านสวรรค์ดีไซน์ ร๎านสวรรค์ดีไซน์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
230/2563 ลงวนัที่    
  24 ก.พ. 63

4 จัดซ้ือท่าอาหารวาํง
(โครงการสัมมาชีพในต่าบล
ต๎นธง กิจกรรม ประดิษฐ
พวงมาลัยพลาสติก)

1,500.00    1,500.00    เฉพาะเจาะจง นายวรการ เกษมศิลป์ นายวรการ เกษมศิลป์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
231/2563 ลงวนัที่    
  24 ก.พ. 63

ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2563
เทศบาลต าบลตน้ธง



5 จัดซ้ือท่าอาหารกลางวนั
(โครงการสัมมาชีพในต่าบล
ต๎นธง กิจกรรม ประดิษฐ
พวงมาลัยพลาสติก)

4,800.00    4,800.00    เฉพาะเจาะจง นายวรการ เกษมศิลป์ นายวรการ เกษมศิลป์

ให๎บริการรวดเร็ว
 สม่่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ๎างเลขที่ 
232/2563 ลงวนัที่    
  24 ก.พ. 63


