
แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงาน
ธรุการงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
166/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

2 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
167/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

3 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
168/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

4 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
169/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

5 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
170/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 1 มนีำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

6 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
171/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

7 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
172/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

8 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุ
การ 8,600.00    8,600.00    เฉพาะเจาะจง นายกอบกูล ณ เชียงใหม่ นายกอบกูล ณ เชียงใหม่

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
173/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

9 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล 8,700.00    8,700.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นงเยาว ์ผะธง น.ส.นงเยาว ์ผะธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
174/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

10 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงาน
เจ้าพนักงานธรุการ 8,700.00    8,700.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฬินญา กรัดศิริ น.ส.จุฬินญา กรัดศิริ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
175/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 มนีำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

11 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 
(แม่บ้าน) 8,600.00    8,600.00    เฉพาะเจาะจง นางเบญจพร สุจินา นางเบญจพร สุจินา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
176/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

12 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 
(แม่บ้าน) 8,700.00    8,700.00    เฉพาะเจาะจง นางจิราวรรณ มูลธง นางจิราวรรณ มูลธง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
177/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

13 จ้างเหมาพนักงานขับรถ
8,500.00    8,500.00    เฉพาะเจาะจง นายอนุชา จันทร์เรือง นายอนุชา จันทร์เรือง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
178/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

14 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงาน
ด้านงานนิติการ 8,400.00    8,400.00    เฉพาะเจาะจง นางทักษญา พรหมแสน นางทักษญา พรหมแสน

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
179/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

15 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิัติงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์

8,500.00    8,500.00    เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย วชิา นายเอกชัย วชิา
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
180/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 มนีำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

16 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
บุคลากรและงานวเิคราะห์
นโยบายและแผน

7,200.00    7,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นิรชา เมืองมา น.ส.นิรชา เมืองมา
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
181/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

17 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ธรุการและด้านพัสดุ 8,700.00    8,700.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.กุสุมา อินกัน น.ส.กุสุมา อินกัน

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
182/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

18 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
จัดเก็บรายได้และการเงิน 8,700.00    8,700.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชริทร์ อินทร์วรรณ น.ส.พัชริทร์ อินทร์วรรณ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
183/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

19 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินและด้านจัดเก็บ
รายได้

8,600.00    8,600.00    เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ์ ค าใส นายพิทักษ์ ค าใส
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
184/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 มนีำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

20 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ส ารวจ 7,800.00    7,800.00    เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรสวรรค์ แก้วมณี
แสง

น.ส.พรสวรรค์ แก้วมณี
แสง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
185/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

21 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ซ่อมบ ารุง 7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง นายธนโชติ ยะเวยีง นายธนโชติ ยะเวยีง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
186/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

22 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
โยธา 11,500.00   11,500.00   เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ชัยวงค์ นายพงศกร ชัยวงค์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
187/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

23 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ไฟฟ้า 10,400.00   10,400.00   เฉพาะเจาะจง นายสวงิ ณ วงค์ นายสวงิ ณ วงค์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
188/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

24 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ไฟฟ้า 9,800.00    9,800.00    เฉพาะเจาะจง นายภานนท์ ค าวโิรจน์ นายภานนท์ ค าวโิรจน์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
189/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 มนีำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

25 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ธรุการ 7,800.00    7,800.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ดลฤดี ภญิโญค า น.ส.ดลฤดี ภญิโญค า

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
190/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

26 จ้างเหมาพนักงานขับรถกูช้ีพ
ฉุกเฉิน 10,800.00   10,800.00   เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ พนาดร นายยงยุทธ พนาดร

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
192/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

27 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
สุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและงานควบคุม
โรค

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
193/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

28 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
สุขาภบิาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและงานควบคุม
โรค

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

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
194/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 มนีำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

29 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
สุขาภบิาลอนามัยส่ิงแวดล้อม 8,500.00    8,500.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.อารียา ใจชม น.ส.อารียา ใจชม

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
195/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

30 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
บริการ 8,500.00    8,500.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.วสุมดี ไชยาพันธุ์ น.ส.วสุมดี ไชยาพันธุ์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
196/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

31 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพงานควบคุม
โรคและงานสัตวแพทย์ 8,100.00    8,100.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.สุปราณี มณีวฒิุ น.ส.สุปราณี มณีวฒิุ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
197/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

32 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธรุการ 8,700.00    8,700.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.สุณีมาศ จีห้อม น.ส.สุณีมาศ จีห้อม

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
198/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

33 จ้างเหมาแม่บ้าน (ศพด.)

8,400.00    8,400.00    เฉพาะเจาะจง นางดาวรรณ ยะแก้ว นางดาวรรณ ยะแก้ว
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
199/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 มนีำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

34 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธรุการ(ศพด) 7,600.00    7,600.00    เฉพาะเจาะจง นางพูนศรี ต๊ะแก้ว นางพูนศรี ต๊ะแก้ว

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
200/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

35 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
เงินและบัญชี 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวยศยา ปัญญาปิง นางสาวยศยา ปัญญาปิง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
201/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

36 จ้างเหมางานด้านสังคม
สงเคราะห์ 14,300.00   14,300.00   เฉพาะเจาะจง นางฐิติกาญจน์ นันติตา นางฐิติกาญจน์ นันติตา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
202/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

37 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 9,200.00    9,200.00    เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ แสงสวา่ง นายสุรศักด์ิ แสงสวา่ง

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
203/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

38 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 9,100.00    9,100.00    เฉพาะเจาะจง นายธนสาร ใจสุภา นายธนสาร ใจสุภา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
204/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 มนีำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

39 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 8,900.00    8,900.00    เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงศ์ หอเงิน นายนัฐพงศ์ หอเงิน

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
205/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

40 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน) 8,800.00    8,800.00    เฉพาะเจาะจง นายทัศน์ สีค ามา นายทัศน์ สีค ามา

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
206/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

41 จ้างเหมาพนักงานผลิต
น้ าประปา 10,500.00   10,500.00   เฉพาะเจาะจง นายจิราวฒัน์ พงษ์ปาระ นายจิราวฒัน์ พงษ์ปาระ

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
207/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

42 จ้างเหมาพนักงานเก็บค่า
น้ าประปา 10,600.00   10,600.00   เฉพาะเจาะจง นายวรีศักด์ิ เกษมศิลป์ นายวรีศักด์ิ เกษมศิลป์

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
208/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

43 จ้างเหมาพนักงานจดมาตร
วดัน้ า 10,500.00   10,500.00   เฉพาะเจาะจง นายณัฐวชัต์ อุ่นเรือนพิงค์ นายณัฐวชัต์ อุ่นเรือนพิงค์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
209/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

ณ วันที่ 2 มนีำคม 2563

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

44 จ้างเหมาพนักงานซ่อมบ ารุง
ระบบประปา 8,500.00    8,500.00    เฉพาะเจาะจง นายววิติั ดวงแก้ว นายววิติั ดวงแก้ว

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
210/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

45 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ(์ล าพูนนิวส์)
ประจ าเดือน ม.ีค. 2563

150.00       150.00       เฉพาะเจาะจง ร้านล าพูนนิวส์ ร้านล าพูนนิวส์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
222/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

46 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ(์สปอร์ตนิวส์)
ประจ าเดือน ม.ีค. 2563

300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสปอร์ตนิวส์ ร้านสปอร์ตนิวส์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
223/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

47 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-
หนังสือพิมพ(์ล าพูนโมเดิร์น)
ประจ าเดือน ม.ีค. 2563

220.00       220.00       เฉพาะเจาะจง ล าพูนโมเดิร์น ล าพูนโมเดิร์น
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
224/2563 ลงวนัที่   
2 ม.ีค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 2 มนีำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับ
จัดท าหน้ากากอนามัย
(โครงการ ป้องการโรคโคโร
นา 2019และการจัดท า
หน้ากากฯ)

47,367.00   47,367.00   เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดี ร้านโชคดี
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
230/2563 ลงวนัที่  6
 ม.ีค.63

2 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับ
จัดท าหน้ากากอนามัย
(โครงการ ป้องการโรคโคโร
นา 2019และการจัดท า
หน้ากากฯ)

87,633.00   87,633.00   เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดี ร้านโชคดี
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
231/2563 ลงวนัที่  6
 ม.ีค.63

3 จ้างเหมาท าอาหารกลางวนั
(โครงการ ป้องการโรคโคโร
นา 2019และการจัดท า
หน้ากากฯ)

4,400.00    4,400.00    เฉพาะเจาะจง นางสุนีย์ กันทาธง นางสุนีย์ กันทาธง
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
243/2563 ลงวนัที่  6
 ม.ีค.63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน  มนีำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 6 มนีำคม 2563



4 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล
(โครงการ ป้องการโรคโคโร
นา 2019และการจัดท า
หน้ากากฯ)

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสวรรค์ดีไซน์ ร้านสวรรค์ดีไซน์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
244/2563 ลงวนัที่  6
 ม.ีค.63



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือเมล็ดพันธุพ์ืช
(โครงการพัฒนาอาชีพปลูก
พืช กิจกรรมพัฒนาเมล็ด
พันธุพ์ืช)

3,600.00    3,600.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.มัทนา อภยัมูล น.ส.มัทนา อภยัมูล
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
236/2563 ลงวนัที่  9
 ม.ีค.63

2 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ประกอบ
(โครงการพัฒนาอาชีพปลูก
พืช กิจกรรมพัฒนาเมล็ด
พันธุพ์ืช)

500.00       500.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.พนิดา มาลาธง น.ส.พนิดา มาลาธง
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
237/2563 ลงวนัที่  9
 ม.ีค.63

3 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง-จ านวน 7
 รายการ 5,326.50    5,326.50    เฉพาะเจาะจง บจก.จือฮะเซนเตอร์ บจก.จือฮะเซนเตอร์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
238/2563 ลงวนัที่  9
 ม.ีค.63

4 จ้างเหมาออกแบบก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาคุภาพชีวติ
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุฯ 10,000.00   10,000.00   เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย จอมเดช นายฉัตรชัย จอมเดช

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
249/2563 ลงวนัที่  9
 ม.ีค.63

เทศบำลต ำบลตน้ธง
สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน  มนีำคม 2563

ณ วันที่ 9 มนีำคม 2563



5 จ้างเหมายานพาหนะพร้อม
เชื้อเพลิง
(10-0954)(โครงการพัฒนา
อาชีพปลูกพืช กิจกรรม
พัฒนาเมล็ดพันธุพ์ืช)

3,500.00    3,500.00    เฉพาะเจาะจง นายมาโนช สันติพิทักษ์ นายมาโนช สันติพิทักษ์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
250/2563 ลงวนัที่  9
 ม.ีค.63

6 จ้างเหมาท าอาหารกลางวนั
(โครงการพัฒนาอาชีพปลูก
พืช กิจกรรมพัฒนาเมล็ด
พันธุพ์ืช)

3,200.00    3,200.00    เฉพาะเจาะจง นายอภศัิกด์ิ ก าเพ็ญ นายอภศัิกด์ิ ก าเพ็ญ
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
251/2563 ลงวนัที่  9
 ม.ีค.63

7 จ้างเหมาท าอาหารวา่งพร้อม
เคร่ืองด่ืม(โครงการพัฒนา
อาชีพปลูกพืช กิจกรรม
พัฒนาเมล็ดพันธุพ์ืช)

2,000.00    2,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวณี ใจธง น.ส.เสาวณี ใจธง
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
252/2563 ลงวนัที่  9
 ม.ีค.63

8 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล
(โครงการพัฒนาอาชีพปลูก
พืช กิจกรรมพัฒนาเมล็ด
พันธุพ์ืช)

1,425.00    1,425.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสวรรค์ดีไซน์ ร้านสวรรค์ดีไซน์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
253/2563 ลงวนัที่  9
 ม.ีค.63

9 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล
(โครงการประกอบสัมมาชีพ 
กิจกรรม ประดิษฐ์
ดอกไม้จันทร์)

450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสวรรค์ดีไซน์ ร้านสวรรค์ดีไซน์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
254/2563 ลงวนัที่  9
 ม.ีค.63



10 จ้างเหมาท าอาหารกลางวนั
(โครงการประกอบสัมมาชีพ 
กิจกรรม ประดิษฐ์
ดอกไม้จันทร์)

4,800.00    4,800.00    เฉพาะเจาะจง นายวรการ เกษมศิลป์ นายวรการ เกษมศิลป์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
255/2563 ลงวนัที่  9
 ม.ีค.63

11 จ้างเหมาท าอาหารกลางวา่ง
พร้อมเคร่ืองด่ืม(โครงการ
ประกอบสัมมาชีพ กิจกรรม 
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์)

1,500.00    1,500.00    เฉพาะเจาะจง นายวรการ เกษมศิลป์ นายวรการ เกษมศิลป์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
256/2563 ลงวนัที่  9
 ม.ีค.63

12 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
ธรุการ

5,341.00    5,341.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฏฐณิชา พรมยะดวง น.ส.ณัฏฐณิชา พรมยะดวง
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
212/2563 ลงวนัที่  9
 ม.ีค.63



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืม
(เพื่อใช้รับรองคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิน่)

325.00       325.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแดงเบเกอร์ร่ี ร้านแดงเบเกอร์ร่ี
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
244/2563 ลงวนัที่   
 13 ม.ีค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน  มนีำคม 2562
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 13 มนีำคม 2562



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง-จ านวน 8
 รายการ 9,282.00    9,282.00    เฉพาะเจาะจง บจก.จือฮะเซนเตอร์ บจก.จือฮะเซนเตอร์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
246/2563 ลงวนัที่   
 16 ม.ีค. 63

2 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-จ านวน
 8 รายการ 2,412.00    2,412.00    เฉพาะเจาะจง

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น
 มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น
 มอลล์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
247/2563 ลงวนัที่   
 16 ม.ีค. 63

3 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร-จ านวน
 4 รายการ 2,960.00    2,960.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรยนต์อะไหล่ ร้านเกษตรยนต์อะไหล่

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
248/2563 ลงวนัที่   
 16 ม.ีค. 63

4 จ้างเหมาช่วยปฏบิัติงานด้าน
การเงินและบัญชี 3,716.00    3,716.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนพร วมิาลัย น.ส.ธนพร วมิาลัย

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
213/2563 ลงวนัที่   
 16 ม.ีค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน  มนีำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 16 มนีำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด 
จ านวน 1 พาน(เนื่องในวนั
ท้องถิน่ไทย ประจ าปี 2563)

500.00       500.00       เฉพาะเจาะจง
ร้านดอกไม้จันทร์หอม ชิ

มิชิมิ
ร้านดอกไม้จันทร์หอม ชิ

มิชิมิ

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
249/2563 ลงวนัที่   
 17 ม.ีค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน  มนีำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 17 มนีำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาซ่อมแซมตรวจเช็ค-
เคร่ืองปร้ินเตอร์(เลขครุภณัฑ์
 478/56/0039)

1,300.00    1,300.00    เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 

แอนด์ เซอร์วสิ
ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 

แอนด์ เซอร์วสิ

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
268/2563 ลงวนัที่   
 20 ม.ีค. 63

2 จ้างเหมาซ่อมแซมตรวจเช็ค-
เคร่ืองคอมพิวเตอร์(เลข
ครุภณัฑ์ 4716/51/0019)

2,300.00    2,300.00    เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 

แอนด์ เซอร์วสิ
ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ 

แอนด์ เซอร์วสิ

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
269/2563 ลงวนัที่   
 20 ม.ีค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 20 มนีำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-จ านวน
 10 รายการ 6,703.00    6,703.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
255/2563 ลงวนัที่   
 23 ม.ีค. 63

2 จัดซ้ือชุดทดสอบการฆา่เชื้อ
และอุปกรณ์อื่นๆ (โครงการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยั
และได้มาตรฐาน)

5,082.50    5,082.50    เฉพาะเจาะจง
บริษัท เวลิด์ เคมี คอล 
เอ็นเตอร์ ไพร์ส จ ากัด

บริษัท เวลิด์ เคมี คอล 
เอ็นเตอร์ ไพร์ส จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
256/2563 ลงวนัที่   
 23 ม.ีค. 63

เทศบำลต ำบลตน้ธง
ณ วันที่ 23 มนีำคม 2563

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน-จ านวน
 17 รายการ 13,799.00   13,799.00   เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
258/2563 ลงวนัที่   
 24 ม.ีค. 63

2 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว-
จ านวน 6 รายการ 8,240.00    8,240.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
259/2563 ลงวนัที่   
 24 ม.ีค. 63

3 จ้างเหมาเปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ือง (เลขทะเบียน  
 1 กช 1955)

120.00       120.00       เฉพาะเจาะจง นายอภนิันท์ เหมือนสิงห์ นายอภนิันท์ เหมือนสิงห์
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
การปฏบิัติงาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
275/2563 ลงวนัที่   
 24 ม.ีค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 24 มนีำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน - 
จ านวน 5 รายการ 5,973.00    5,973.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี
 จ ากัด

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
260/2563 ลงวนัที่   
 25 ม.ีค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 25 มนีำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง-จ านวน 
11 รายการ 4,602.70    4,602.70    เฉพาะเจาะจง บจก.จือฮะเซนเตอร์ บจก.จือฮะเซนเตอร์

ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
263/2563 ลงวนัที่   
 26 ม.ีค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 26 มนีำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาล้างและเติมน้ ายา
เคร่ืองปรับอากาศ(เลข
ครุภณัฑ์ 
420/60/003,420/46/008)

1,400.00    1,400.00    เฉพาะเจาะจง ร้านปิงปองโฟกัส ร้านปิงปองโฟกัส
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
279/2563 ลงวนัที่   
 27 ม.ีค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 27 มนีำคม 2563



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล
(ประชาสัมพันธโ์รคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019)

480.00       480.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสวรรค์ดีไซน์ ร้านสวรรค์ดีไซน์
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
282/2563 ลงวนัที่   
 30 ม.ีค. 63

ณ วันที่ 30 มนีำคม 2563

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะ
ซ้ือหรอืจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรอืขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย-์ผลิตภณัฑ์ฆา่เชื้อ
โรคและขจัดกล่ิน จ านวน 
100 ขวด

17,000.00   17,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านตะวนั ร้านตะวนั
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
269/2563 ลงวนัที่   
 31 ม.ีค. 63

2 จัดซ้ือวสัดุอื่นๆ-ถังขยะ
ส าหรับขยะติดเชื้อ จ านวน 
10 ถัง

8,900.00    8,900.00    เฉพาะเจาะจง ร้านศรีประเสริฐ ร้านศรีประเสริฐ
ให้บริการรวดเร็ว
 สม่ าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
270/2563 ลงวนัที่   
 31 ม.ีค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2563
เทศบำลต ำบลตน้ธง

ณ วันที่ 31 มนีำคม 2563


