แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงาน
ธุรการงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

7,500.00

2 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

9,500.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
เทศบำลตำบลต้นธง
ณ วันที่ 1 สิงหำคม 2563
ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก
เลขที่และวันที่ของ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
เหตุผลที่คัดเลือก
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
และรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
สัญญำหรือข้อตกลง
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
จ้ำง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา โปทาอิน นางสาวอภิชญา โปทาอิน ความสามารถใน 423/2563 ลงวันที่
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
นายอดิศักดิ์ ตาวัง
นายอดิศักดิ์ ตาวัง ความสามารถใน 424/2563 ลงวันที่
9,500.00 เฉพาะเจาะจง
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน

3 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

10,600.00

10,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายวิษณุ ริยาธง

นายวิษณุ ริยาธง

4 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

9,400.00

9,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายอมร เจริญสุข

นายอมร เจริญสุข

5 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

9,400.00

9,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายณัฐวุฒิ ทาธง

นายณัฐวุฒิ ทาธง

ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
ความสามารถใน 425/2563 ลงวันที่
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
ความสามารถใน 426/2563 ลงวันที่
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
ความสามารถใน 427/2563 ลงวันที่
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

6 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
7 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
8 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อ
ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนฯ

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง
10,500.00

8,500.00

9,000.00

9 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุ
การ

8,600.00

10 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล

8,700.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
เทศบำลตำบลต้นธง
ณ วันที่ 1 สิงหำคม 2563
ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
เหตุผลที่คัดเลือก
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
และรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
จ้ำง
เป็นผู้มี
10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรไนย กันทะกาศ นายธีรไนย กันทะกาศ ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
เป็นผู้มี
8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณัชฑพล สายพันธุ์ นายณัชฑพล สายพันธุ์ ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.จิรภรณ์ อุตสม

น.ส.จิรภรณ์ อุตสม

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง
ข้อตกลงจ้างเลขที่
428/2563 ลงวันที่
1 ส.ค. 63
ข้อตกลงจ้างเลขที่
429/2563 ลงวันที่
1 ส.ค. 63
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
430/2563 ลงวันที่
ความสามารถใน 1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน

ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
8,600.00 เฉพาะเจาะจง นายกอบกูล ณ เชียงใหม่ นายกอบกูล ณ เชียงใหม่ ความสามารถใน 431/2563 ลงวันที่
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
8,700.00 เฉพาะเจาะจง
น.ส.นงเยาว์ ผะธง
น.ส.นงเยาว์ ผะธง ความสามารถใน 432/2563 ลงวันที่
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

11 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ

8,700.00

12 จ้างเหมาคนงานทั่วไป
(แม่บ้าน)

8,600.00

13 จ้างเหมาคนงานทั่วไป
(แม่บ้าน)

8,700.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
เทศบำลตำบลต้นธง
ณ วันที่ 1 สิงหำคม 2563
ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก
เลขที่และวันที่ของ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
เหตุผลที่คัดเลือก
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
และรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
สัญญำหรือข้อตกลง
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
จ้ำง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
น.ส.จุฬินญา กรัดศิริ ความสามารถใน 433/2563 ลงวันที่
8,700.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฬินญา กรัดศิริ
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
นางเบญจพร สุจินา ความสามารถใน 434/2563 ลงวันที่
8,600.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจพร สุจินา
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน
นางจิราวรรณ มูลธง

นางจิราวรรณ มูลธง

นายอนุชา จันทร์เรือง

เป็นผู้มี
ข้อตกลงจ้างเลขที่
นายอนุชา จันทร์เรือง ความสามารถใน 436/2563 ลงวันที่
การปฏิบัติงาน
1 ส.ค. 63

8,400.00 เฉพาะเจาะจง นางทักษญา พรหมแสน

เป็นผู้มี
ข้อตกลงจ้างเลขที่
นางทักษญา พรหมแสน ความสามารถใน 437/2563 ลงวันที่
การปฏิบัติงาน
1 ส.ค. 63

8,700.00 เฉพาะเจาะจง

14 จ้างเหมาพนักงานขับรถ
8,500.00
15 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงาน
ด้านงานนิติการ

8,400.00

เป็นผู้มี
ข้อตกลงจ้างเลขที่
ความสามารถใน 435/2563 ลงวันที่
การปฏิบัติงาน
1 ส.ค. 63

8,500.00 เฉพาะเจาะจง

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

16 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์
17 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
บุคลากรและงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง
8,500.00

7,200.00

18 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
ธุรการและด้านพัสดุ

8,700.00

19 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
จัดเก็บรายได้และการเงิน

8,700.00

20 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินและด้านจัดเก็บ
รายได้

8,600.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
เทศบำลตำบลต้นธง
ณ วันที่ 1 สิงหำคม 2563
ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
เหตุผลที่คัดเลือก
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
และรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
จ้ำง
เป็นผู้มี
ความสามารถใน
นายเอกชัย วิชา
นายเอกชัย วิชา
8,500.00 เฉพาะเจาะจง
การปฏิบัติงาน

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง
ข้อตกลงจ้างเลขที่
438/2563 ลงวันที่
1 ส.ค. 63

ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
น.ส.นิรชา เมืองมา ความสามารถใน 439/2563 ลงวันที่
7,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิรชา เมืองมา
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
น.ส.กุสุมา อินกัน
น.ส.กุสุมา อินกัน ความสามารถใน 440/2563 ลงวันที่
8,700.00 เฉพาะเจาะจง
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
8,700.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชริทร์ อินทร์วรรณ น.ส.พัชริทร์ อินทร์วรรณ ความสามารถใน 441/2563 ลงวันที่
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน
8,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายพิทักษ์ คาใส

นายพิทักษ์ คาใส

ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
442/2563 ลงวันที่
ความสามารถใน 1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

21 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชี

7,200.00

22 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
สารวจ

7,800.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
เทศบำลตำบลต้นธง
ณ วันที่ 1 สิงหำคม 2563
ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก
เลขที่และวันที่ของ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
เหตุผลที่คัดเลือก
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
และรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
สัญญำหรือข้อตกลง
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
จ้ำง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
7,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุทธิภา แสนติ๊บคา น.ส.ศุทธิภา แสนติ๊บคา ความสามารถใน 443/2563 ลงวันที่
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
น.ส.พรสวรรค์ แก้วมณี น.ส.พรสวรรค์ แก้วมณี
ความสามารถใน 444/2563 ลงวันที่
7,800.00 เฉพาะเจาะจง
แสง
แสง
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน

23 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
ซ่อมบารุง

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายธนโชติ ยะเวียง

นายธนโชติ ยะเวียง

24 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
โยธา

11,500.00

11,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายพงศกร ชัยวงค์

นายพงศกร ชัยวงค์

25 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
ไฟฟ้า

10,400.00

10,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายสวิง ณ วงค์

นายสวิง ณ วงค์

ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
ความสามารถใน 445/2563 ลงวันที่
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
ความสามารถใน 446/2563 ลงวันที่
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
ความสามารถใน 447/2563 ลงวันที่
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

26 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
ไฟฟ้า

7,000.00

27 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ

7,800.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
เทศบำลตำบลต้นธง
ณ วันที่ 1 สิงหำคม 2563
ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก
เลขที่และวันที่ของ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
เหตุผลที่คัดเลือก
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
และรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
สัญญำหรือข้อตกลง
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
จ้ำง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชยบุศย์ กันทะรัน นายพิชยบุศย์ กันทะรัน ความสามารถใน 448/2563 ลงวันที่
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
น.ส.ดลฤดี ภิญโญคา ความสามารถใน 449/2563 ลงวันที่
7,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ดลฤดี ภิญโญคา
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน

28 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
งานกูช้ ีพฉุกเฉิน

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

29 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
งานกูช้ ีพฉุกเฉิน

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรพิทักษ์ ต๊ะแก้ว

30 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
งานกูช้ ีพฉุกเฉิน

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายณัฐพล สีมาเหล็ก

นายเฉลิม หมื่นกันท์

ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
นายณัฐพล สีมาเหล็ก ความสามารถใน 450/2563 ลงวันที่
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
นายภัทรพิทักษ์ ต๊ะแก้ว ความสามารถใน 451/2563 ลงวันที่
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน
นายเฉลิม หมื่นกันท์

ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
ความสามารถใน 452/2563 ลงวันที่
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

31 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
สุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อมและงานควบคุม
จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
32 โรค
สุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อมและงานควบคุม
จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
33 โรค
สุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
34 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
บริการ
35 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพงานควบคุม
โรคและงานสัตวแพทย์

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง
8,300.00

8,600.00

8,500.00

8,500.00

8,100.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
เทศบำลตำบลต้นธง
ณ วันที่ 1 สิงหำคม 2563
ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก
เลขที่และวันที่ของ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
เหตุผลที่คัดเลือก
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
และรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
สัญญำหรือข้อตกลง
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
จ้ำง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
8,300.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงวุฒิ ฟองอินทร์ นายทรงวุฒิ ฟองอินทร์ ความสามารถใน 453/2563 ลงวันที่
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
8,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษม สุภานันท์
นายเกษม สุภานันท์ ความสามารถใน 454/2563 ลงวันที่
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
น.ส.อารียา ใจชม
น.ส.อารียา ใจชม ความสามารถใน 455/2563 ลงวันที่
8,500.00 เฉพาะเจาะจง
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
น.ส.วสุมดี ไชยาพันธุ์ ความสามารถใน 456/2563 ลงวันที่
8,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วสุมดี ไชยาพันธุ์
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
ุ ิ
น.ส.สุปราณี มณีวฒ
ุ ิ ความสามารถใน 457/2563 ลงวันที่
8,100.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุปราณี มณีวฒ
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

36 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง
8,700.00

37 จ้างเหมาแม่บ้าน (ศพด.)
8,400.00
38 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ(ศพด)

7,600.00

39 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
เงินและบัญชี

8,000.00

40 จ้างเหมางานด้านสังคม
สงเคราะห์

14,300.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
เทศบำลตำบลต้นธง
ณ วันที่ 1 สิงหำคม 2563
ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก
เลขที่และวันที่ของ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
เหตุผลที่คัดเลือก
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
และรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
สัญญำหรือข้อตกลง
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
จ้ำง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
น.ส.สุณีมาศ จีห้ อม ความสามารถใน 458/2563 ลงวันที่
8,700.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุณีมาศ จีห้ อม
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
นางดาวรรณ ยะแก้ว ความสามารถใน 459/2563 ลงวันที่
8,400.00 เฉพาะเจาะจง นางดาวรรณ ยะแก้ว
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
นางพูนศรี ต๊ะแก้ว
นางพูนศรี ต๊ะแก้ว ความสามารถใน 460/2563 ลงวันที่
7,600.00 เฉพาะเจาะจง
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยศยา ปัญญาปิง นางสาวยศยา ปัญญาปิง ความสามารถใน 461/2563 ลงวันที่
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน
14,300.00 เฉพาะเจาะจง นางฐิติกาญจน์ นันติตา

ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
นางฐิติกาญจน์ นันติตา ความสามารถใน 462/2563 ลงวันที่
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

41 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ

7,200.00

42 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน
บริการทั่วไปและการเกษตร

10,000.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
เทศบำลตำบลต้นธง
ณ วันที่ 1 สิงหำคม 2563
ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก
เลขที่และวันที่ของ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
เหตุผลที่คัดเลือก
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
และรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
สัญญำหรือข้อตกลง
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
จ้ำง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
7,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฏฐณิชา พรมยะดวง น.ส.ณัฏฐณิชา พรมยะดวง ความสามารถใน 463/2563 ลงวันที่
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มนัสชยา ประทัดธง น.ส.มนัสชยา ประทัดธง ความสามารถใน 464/2563 ลงวันที่
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน

43 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน)

9,200.00

9,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุรศักดิ์ แสงสว่าง

44 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน)

9,100.00

9,100.00 เฉพาะเจาะจง

นายธนสาร ใจสุภา

43 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน)

8,900.00

8,900.00 เฉพาะเจาะจง

นายนัฐพงศ์ หอเงิน

ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
นายสุรศักดิ์ แสงสว่าง ความสามารถใน 465/2563 ลงวันที่
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
นายธนสาร ใจสุภา ความสามารถใน 466/2563 ลงวันที่
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน
นายนัฐพงศ์ หอเงิน

ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
ความสามารถใน 467/2563 ลงวันที่
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

44 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน)

8,800.00

45 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (คน
สวน)

9,100.00

46 จ้างเหมาพนักงานผลิต
น้าประปา

10,500.00

47 จ้างเหมาพนักงานเก็บค่า
น้าประปา

10,600.00

48 จ้างเหมาพนักงานจดมาตร
วัดน้า

10,500.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
เทศบำลตำบลต้นธง
ณ วันที่ 1 สิงหำคม 2563
ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก
เลขที่และวันที่ของ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
เหตุผลที่คัดเลือก
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
และรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
สัญญำหรือข้อตกลง
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
จ้ำง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง
ให้บริการรวดเร็ว ข้อตกลงจ้างเลขที่
นายทัศน์ สีคามา
นายทัศน์ สีคามา
สม่าเสมอ ราคา 468/2563 ลงวันที่
8,800.00 เฉพาะเจาะจง
1 ส.ค. 63
มาตรฐาน
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
นายยงยุทธ พนาดร ความสามารถใน 469/2563 ลงวันที่
9,100.00 เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ พนาดร
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจิราวัฒน์ พงษ์ปาระ นายจิราวัฒน์ พงษ์ปาระ ความสามารถใน 470/2563 ลงวันที่
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
10,600.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรศักดิ์ เกษมศิลป์ นายวีรศักดิ์ เกษมศิลป์ ความสามารถใน 471/2563 ลงวันที่
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัชต์ อุ่นเรือนพิงค์ นายณัฐวัชต์ อุ่นเรือนพิงค์ ความสามารถใน 472/2563 ลงวันที่
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

49 จ้างเหมาพนักงานซ่อมบารุง
ระบบประปา

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง
8,500.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
เทศบำลตำบลต้นธง
ณ วันที่ 1 สิงหำคม 2563
ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก
เลขที่และวันที่ของ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
เหตุผลที่คัดเลือก
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
และรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
สัญญำหรือข้อตกลง
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
จ้ำง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง
ข้อตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มี
8,500.00 เฉพาะเจาะจง
นายวิวตั ิ ดวงแก้ว
นายวิวตั ิ ดวงแก้ว ความสามารถใน 473/2563 ลงวันที่
1 ส.ค. 63
การปฏิบัติงาน

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

1 จัดซื้อวัสดุสานักงานหนังสือพิมพ์(ลาพูนนิวส์)
ประจาเดือน ส.ค. 2563

150.00

2 จัดซื้อวัสดุสานักงานหนังสือพิมพ์(สปอร์ตนิวส์)
ประจาเดือน ส.ค. 2563

300.00

3 จัดซื้อวัสดุสานักงานหนังสือพิมพ์(ลาพูนโมเดิร์น)
ประจาเดือน ส.ค.63
ั ฑ์สานักงาน 4 จัดซื้อครุภณ
เก้าอี้ผู้บริหาร,เก้าอี้
สานักงาน จานวน 2 รายการ
5 จ้างเหมาทาป้ายไวนิล
(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
กิจกรรม ชะลอใจ ชะลอวัย
ใส่ใจสุขภาพ)

200.00

22,200.00

450.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
เทศบำลตำบลต้นธง
ณ วันที่ 3 สิงหำคม 2563
ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก
เลขที่และวันที่ของ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
เหตุผลที่คัดเลือก
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
และรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
สัญญำหรือข้อตกลง
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
จ้ำง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง
ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งซื้อเลขที่
ร้านลาพูนนิวส์
ร้านลาพูนนิวส์
สม่าเสมอ ราคา 479/2563 ลงวันที่
150.00 เฉพาะเจาะจง
3 ส.ค. 63
มาตรฐาน
ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งซื้อเลขที่
ร้านสปอร์ตนิวส์
ร้านสปอร์ตนิวส์
สม่าเสมอ ราคา 480/2563 ลงวันที่
300.00 เฉพาะเจาะจง
3 ส.ค. 63
มาตรฐาน
ใบสั่งซื้อเลขที่
482/2563 ลงวันที่
3 ส.ค. 63
ใบสั่งซื้อเลขที่
478/2563 ลงวันที่
3 ส.ค. 63
ใบสั่งจ้างเลขที่
ให้บริการรวดเร็ว 443/2563 ลงวันที่
สม่าเสมอ ราคา 3 ส.ค. 63
มาตรฐาน

ให้บริการรวดเร็ว
ลาพูนโมเดิร์น
ลาพูนโมเดิร์น
สม่าเสมอ ราคา
200.00 เฉพาะเจาะจง
มาตรฐาน
ให้บริการรวดเร็ว
22,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ สม่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน
450.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสวรรค์ดีไซน์

ร้านสวรรค์ดีไซน์

6 จ้างเหมาค่าอาหารว่าง
(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
กิจกรรม ชะลอใจ ชะลอวัย
ใส่ใจสุขภาพ)
7 จ้างเหมาค่าอาหารกลางวัน
(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
กิจกรรม ชะลอใจ ชะลอวัย
ใส่ใจสุขภาพ)
8 จ้างเหมาซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ จานวน 3
เครื่อง

1,000.00

ใบสั่งจ้างเลขที่
ให้บริการรวดเร็ว 444/2563 ลงวันที่
1,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิรประภา ตุ่นสิงห์คา น.ส.จิรประภา ตุ่นสิงห์คา สม่าเสมอ ราคา 3 ส.ค. 63
มาตรฐาน

2,000.00

ใบสั่งจ้างเลขที่
ให้บริการรวดเร็ว 445/2563 ลงวันที่
2,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิรประภา ตุ่นสิงห์คา น.ส.จิรประภา ตุ่นสิงห์คา สม่าเสมอ ราคา 3 ส.ค. 63
มาตรฐาน

4,320.00

ใบสั่งจ้างเลขที่
ให้บริการรวดเร็ว 446/2563 ลงวันที่
สม่าเสมอ ราคา 3 ส.ค. 63
มาตรฐาน

4,320.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านปิงปองโฟกัส

ร้านปิงปองโฟกัส

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

1 จัดซื้อวัสดุสานักงาน-จานวน
11 รายการ

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง
3,614.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
เทศบำลตำบลต้นธง
ณ วันที่ 4 สิงหำคม 2563
ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก
เลขที่และวันที่ของ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
เหตุผลที่คัดเลือก
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
และรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
สัญญำหรือข้อตกลง
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
จ้ำง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง
ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งซื้อเลขที่
บ.ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ สม่าเสมอ ราคา 481/2563 ลงวันที่
3,614.00 เฉพาะเจาะจง บ.ศิวดล สเตชั่นเนอรี่
4 ส.ค. 63
มาตรฐาน

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

1 จัดซื้ออุปกรณ์ 3 รายการ
(โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ
น้า ประจาปี งปม.2563)

660.00

2 ซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์ 2
รายการ(โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้า ประจาปี งปม.
2563)

1,910.00

3 จ้างเหมาทาตรายาง-จานวน
2 รายการ
4 จ้างเหมาทาป้ายไวนิล
(โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ
น้า ประจาปี งปม.2563)

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
เทศบำลตำบลต้นธง
ณ วันที่ 5 สิงหำคม 2563
ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก
เลขที่และวันที่ของ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
เหตุผลที่คัดเลือก
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
และรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
สัญญำหรือข้อตกลง
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
จ้ำง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง
ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งซื้อเลขที่
ร้านศรีประเสริฐ
ร้านศรีประเสริฐ
สม่าเสมอ ราคา 483/2563 ลงวันที่
660.00 เฉพาะเจาะจง
5 ส.ค. 63
มาตรฐาน
ใบสั่งซื้อเลขที่
ให้บริการรวดเร็ว 484/2563 ลงวันที่
1,910.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านตะวัน
ร้านตะวัน
สม่าเสมอ ราคา 5 ส.ค. 63
มาตรฐาน

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสวรรค์ดีไซน์

ร้านสวรรค์ดีไซน์

450.00

450.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสวรรค์ดีไซน์

ร้านสวรรค์ดีไซน์

ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งจ้างเลขที่
สม่าเสมอ ราคา 451/2563 ลงวันที่
5 ส.ค. 63
มาตรฐาน
ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งจ้างเลขที่
สม่าเสมอ ราคา 452/2563 ลงวันที่
5 ส.ค. 63
มาตรฐาน

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก จานวน 2 รายการ
2 จ้างเหมาซ่อมแซม
ยานพาหนะรถกูช้ ีพ(ทะเบียน
กจ 6234)

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง
2,400.00

5,069.66

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
เทศบำลตำบลต้นธง
ณ วันที่ 6 สิงหำคม 2563
ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก
เลขที่และวันที่ของ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
เหตุผลที่คัดเลือก
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
และรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
สัญญำหรือข้อตกลง
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
จ้ำง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง
ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งซื้อเลขที่
ร้านคอมพิวเตอร์เฮาส์
ร้านคอมพิวเตอร์เฮาส์
สม่าเสมอ ราคา 488/2563 ลงวันที่
2,400.00 เฉพาะเจาะจง
แอนด์เซอร์วสิ
แอนด์เซอร์วสิ
6 ส.ค. 63
มาตรฐาน
ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งจ้างเลขที่
5,069.66 เฉพาะเจาะจง
บ.โตโยต้า ล้านนา
บ.โตโยต้า ล้านนา
สม่าเสมอ ราคา 454/2563 ลงวันที่
6 ส.ค. 63
มาตรฐาน

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

1 จัดซื้อวัสดุเกษตร(โครงการ
กาจัดผักตบชวาและวัชพืช
ในแม่น้าหรือแหล่งน้า
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
2 สาธารณะ)
อบรม(โครงการอบรม
คุณธรรมเด็กและเยาวชนใน
ต.ต้นธง ปี 63)
3 จ้างเหมาอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม(โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้า ประจาปี งปม.
2563)
4 จ้างเหมาทาป้ายไวนิล
(โครงการอบรมคุณธรรมเด็ก
และเยาวชนใน ต.ต้นธง ปี
63)

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง
19,600.00

1,000.00

1,650.00

450.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
เทศบำลตำบลต้นธง
ณ วันที่ 10 สิงหำคม 2563
ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก
เลขที่และวันที่ของ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
เหตุผลที่คัดเลือก
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
และรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
สัญญำหรือข้อตกลง
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
จ้ำง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง
ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งซื้อเลขที่
ร้านทับทิม
ร้านทับทิม
สม่าเสมอ ราคา 492/2563 ลงวันที่
19,600.00 เฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 63
มาตรฐาน
ใบสั่งซื้อเลขที่
ให้บริการรวดเร็ว 493/2563 ลงวันที่
1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ศิวดล สเตชั่นเนอรี่
บ.ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ สม่าเสมอ ราคา 10 ส.ค. 63
มาตรฐาน

1,650.00 เฉพาะเจาะจง

450.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.พนิดา มาลาธง

ร้านสวรรค์ดีไซน์

น.ส.พนิดา มาลาธง

ใบสั่งจ้างเลขที่
ให้บริการรวดเร็ว 456/2563 ลงวันที่
สม่าเสมอ ราคา 10 ส.ค. 63
มาตรฐาน

ร้านสวรรค์ดีไซน์

ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งจ้างเลขที่
สม่าเสมอ ราคา 458/2563 ลงวันที่
10 ส.ค. 63
มาตรฐาน

5 จ้างเหมาทาอาหารกลางวัน
(โครงการอบรมคุณธรรมเด็ก
และเยาวชนใน ต.ต้นธง ปี
จ้างเหมาทาอาหารว่าง
6 63)
(โครงการอบรมคุณธรรมเด็ก
และเยาวชนใน ต.ต้นธง ปี
63)

4,000.00

2,500.00

ให้บริการรวดเร็ว
4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุธรรม ร่วมความคิด นางสุธรรม ร่วมความคิด สม่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน
ให้บริการรวดเร็ว
2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสุธรรม ร่วมความคิด นางสุธรรม ร่วมความคิด สม่าเสมอ ราคา
มาตรฐาน

ใบสั่งจ้างเลขที่
459/2563 ลงวันที่
10 ส.ค. 63
ใบสั่งจ้างเลขที่
460/2563 ลงวันที่
10 ส.ค. 63

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาอาหารกลางวัน
(โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ
น้า ประจาปี งปม.2563)

2,640.00

2 จ้างเหมาซ่อมแซมล้อพ่วง
ข้างรถจักรยานยนต์ (ขขย
961)

1,250.00

3 จ้างเหมาทากระเป๋าพร้อม
สกรีน 110 ใบ(โครงการคัด
แยกขยะ ประจาปี งปม.
2563)

4,400.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
เทศบำลตำบลต้นธง
ณ วันที่ 11 สิงหำคม 2563
ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก
เลขที่และวันที่ของ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
เหตุผลที่คัดเลือก
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
และรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
สัญญำหรือข้อตกลง
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
จ้ำง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง
ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งจ้างเลขที่
นายวรการ เกษมศิลป์ สม่าเสมอ ราคา 457/2563 ลงวันที่
2,640.00 เฉพาะเจาะจง นายวรการ เกษมศิลป์
11 ส.ค. 63
มาตรฐาน
ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งจ้างเลขที่
1,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนนท์มอเตอร์ ลาพูน ร้านนนท์มอเตอร์ ลาพูน สม่าเสมอ ราคา 461/2563 ลงวันที่
11 ส.ค. 63
มาตรฐาน
4,400.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านณัฐพันธ์พร

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก จานวน 3 รายการ

22,030.00

22,030.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.พรพัธสิญา

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 4 รายการ

4,870.00

4,870.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านคอมพิวเตอร์เฮาส์
แอนด์เซอร์วสิ

ร้านณัฐพันธ์พร

ใบสั่งจ้างเลขที่
ให้บริการรวดเร็ว 464/2563 ลงวันที่
สม่าเสมอ ราคา 11 ส.ค. 63
มาตรฐาน

ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งซื้อเลขที่
หจก.พรพัธสิญา
สม่าเสมอ ราคา 495/2563 ลงวันที่
11 ส.ค. 63
มาตรฐาน
ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งซื้อเลขที่
ร้านคอมพิวเตอร์เฮาส์
สม่าเสมอ ราคา 496/2563 ลงวันที่
แอนด์เซอร์วสิ
11 ส.ค. 63
มาตรฐาน

6 จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 11 รายการ
7 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการ
คัดแยกขยะ ประจาปี งปม.
2563)

2,816.00

2,816.00 เฉพาะเจาะจง

บ.ศิวดล สเตชั่นเนอรี่

บ.ศิวดล สเตชั่นเนอรี่

1,650.00

1,650.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านศรีประเสริฐ

ร้านศรีประเสริฐ

ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งซื้อเลขที่
สม่าเสมอ ราคา 497/2563 ลงวันที่
11 ส.ค. 63
มาตรฐาน
ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งซื้อเลขที่
สม่าเสมอ ราคา 498/2563 ลงวันที่
11 ส.ค. 63
มาตรฐาน

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

1 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
งานกูช้ ะฉุกเฉิน

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง
4,903.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
เทศบำลตำบลต้นธง
ณ วันที่ 13 สิงหำคม 2563
ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก
เลขที่และวันที่ของ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
เหตุผลที่คัดเลือก
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
และรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
สัญญำหรือข้อตกลง
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
จ้ำง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง
ให้บริการรวดเร็ว ข้อตกลงจ้างเลขที่
นายยุรนันท์ ชัยสุริยะ สม่าเสมอ ราคา 474/2563 ลงวันที่
4,903.00 เฉพาะเจาะจง นายยุรนันท์ ชัยสุริยะ
13 ส.ค. 63
มาตรฐาน

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แฮนดี้ไดร์ว จานวน 3 ตัว
2 จ้างเหมาบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว(ประชุมสภา ทต.
ต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี
63)
3 จ้างเหมาอาหารว่างและ
อาหารกลางวัน(ประชุมสภา
ทต.ต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่
3 ปี 63)

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง
960.00

3,000.00

3,150.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
เทศบำลตำบลต้นธง
ณ วันที่ 14 สิงหำคม 2563
ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
เหตุผลที่คัดเลือก
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
และรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
จ้ำง
ให้บริการรวดเร็ว
ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ ร้านคอมพิวเตอร์ เฮาส์ สม่าเสมอ ราคา
960.00 เฉพาะเจาะจง
แอนด์ เซอร์วสิ
แอนด์ เซอร์วสิ
มาตรฐาน
3,000.00 เฉพาะเจาะจง

3,150.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอายมีเดีย

นางสุนีย์ กันทาธง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง
ใบสั่งซื้อเลขที่
502/2563 ลงวันที่
14 ส.ค. 63

ร้านอายมีเดีย

ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งจ้างเลขที่
สม่าเสมอ ราคา 467/2563 ลงวันที่
มาตรฐาน
14 ส.ค. 63

นางสุนีย์ กันทาธง

ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งจ้างเลขที่
สม่าเสมอ ราคา 468/2563 ลงวันที่
มาตรฐาน
14 ส.ค. 63

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

1 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง-จานวน 9
รายการ
2 จัดซื้อของที่ระลึก(โครงการ
อบรมและเผยแพร่ความรู้
กฎหมายแก่เด็กและเยาวชน)
3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่อง
เขียน(โครงการอบรมและ
เผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่
เด็กและเยาวชน)
4 จ้างเหมาทาป้ายไวนิล
(โครงการอบรมและเผยแพร่
ความรู้กฎหมายแก่เด็กและ
เยาวชน)

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง
9,739.50

500.00

1,500.00

450.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
เทศบำลตำบลต้นธง
ณ วันที่ 17 สิงหำคม 2563
ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
เหตุผลที่คัดเลือก
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
และรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
จ้ำง
ให้บริการรวดเร็ว
สม่าเสมอ ราคา
บ.จือฮะเซนเตอร์
บ.จือฮะเซนเตอร์
9,739.50 เฉพาะเจาะจง
มาตรฐาน
500.00 เฉพาะเจาะจง

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

450.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง
ใบสั่งซื้อเลขที่
504/2563 ลงวันที่
17 ส.ค. 63

ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งซื้อเลขที่
สม่าเสมอ ราคา 505/2563 ลงวันที่
มาตรฐาน
17 ส.ค. 63

นายธนากร นันติตา

นายธนากร นันติตา

ร้าน พี.พี. ก๊อปปี้เท็ค

ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งซื้อเลขที่
สม่าเสมอ ราคา 506/2563 ลงวันที่
ร้าน พี.พี. ก๊อปปี้เท็ค มาตรฐาน
17 ส.ค. 63

ร้านสวรรค์ดีไซน์

ร้านสวรรค์ดีไซน์

ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งจ้างเลขที่
สม่าเสมอ ราคา 470/2563 ลงวันที่
มาตรฐาน
17 ส.ค. 63

5 จ้างเหมาทาอาหารว่างและ
อาหารกลางวัน(โครงการ
อบรมและเผยแพร่ความรู้
กฎหมายแก่เด็กและเยาวชน)
6 จ้างเหมารถพร้อมน้ามัน(นช
2389)(โครงการอบรมและ
เผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่
เด็กและเยาวชน)
7 จ้างเหมารถพร้อมน้ามัน(นข
3342)(โครงการอบรมและ
เผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่
เด็กและเยาวชน)
7 จ้างเหมาทาตรายาง-จานวน
3 รายการ

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายวิทยา จันทิมา

นายชาตรี อุ่นเรือน

ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งจ้างเลขที่
สม่าเสมอ ราคา 472/2563 ลงวันที่
มาตรฐาน
17 ส.ค. 63

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง

700.00

ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งจ้างเลขที่
สม่าเสมอ ราคา 473/2563 ลงวันที่
700.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์สิทธิ์ อุ่นนันกาศ นายศักดิ์สิทธิ์ อุ่นนันกาศ มาตรฐาน
17 ส.ค. 63

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง

นายชาตรี อุ่นเรือน

นายวิทยา จันทิมา

ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งจ้างเลขที่
สม่าเสมอ ราคา 471/2563 ลงวันที่
มาตรฐาน
17 ส.ค. 63

ร้านสวรรค์ดีไซน์

ร้านสวรรค์ดีไซน์

ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งจ้างเลขที่
สม่าเสมอ ราคา 474/2563 ลงวันที่
มาตรฐาน
17 ส.ค. 63

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์(โครงการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนาธรรม ต.ต้นธง
ประจาปี 63)

2,000.00

2 จัดซื้อคู่มือตรวจวัด
พัฒนาการDSPM(โครงการ
คัดกรองพัฒนาเด็กและ
ส่งเสริมสุภาพด้านร่างกาย
เด็ก ปี 2563)
3 จัดซื้อชุดตรวจวัดพัฒนาการ
DSPM(โครงการคัดกรอง
พัฒนาเด็กและส่งเสริม
สุภาพด้านร่างกายเด็ก ปี
จ้างเหมาผลิตและพิมพ์
4 2563)
เอกสาร(โครงการคัดแยกขยะ
ประจาปี งปม.2563)

2,700.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
เทศบำลตำบลต้นธง
ณ วันที่ 18 สิงหำคม 2563
ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
เหตุผลที่คัดเลือก
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
และรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
จ้ำง
ให้บริการรวดเร็ว
สม่าเสมอ ราคา
2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปรานอม ชัยวงค์
นางปรานอม ชัยวงค์ มาตรฐาน

2,700.00 เฉพาะเจาะจง

ไอเด็ม กรุ๊ป

ไอเด็ม กรุ๊ป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง
ใบสั่งซื้อเลขที่
507/2563 ลงวันที่
18 ส.ค. 63

ไอเด็ม กรุ๊ป

ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งซื้อเลขที่
สม่าเสมอ ราคา 508/2563 ลงวันที่
มาตรฐาน
18 ส.ค. 63

ไอเด็ม กรุ๊ป

ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งซื้อเลขที่
สม่าเสมอ ราคา 509/2563 ลงวันที่
มาตรฐาน
18 ส.ค. 63

4,400.00

4,400.00 เฉพาะเจาะจง

2,750.00

ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งจ้างเลขที่
2,570.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้ แอนด์ รีพอร์ท ร้านก๊อปปี้ แอนด์ รีพอร์ท สม่าเสมอ ราคา 475/2563 ลงวันที่
มาตรฐาน
18 ส.ค. 63

5 จ้างเหมาอาหารกลางวัน 1
มื้อ(โครงการคัดแยกขยะ
ประจาปี งปม.2563)
5 จ้างเหมาอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม(โครงการคัดแยก
ขยะ ประจาปี งปม.2563)
6 จ้างเหมาทาป้ายไวนิล
(โครงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนาธรรม ต.
ต้นธง ประจาปี 63)
7 จ้างเหมาทาอาหารกลางวัน
(โครงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนาธรรม ต.
ต้นธง ประจาปี 63)
8 จ้างเหมาทาอาหารว่าง 2 มื้อ
(โครงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนาธรรม ต.
ต้นธง ประจาปี 63)
9 จ้างเหมาทาป้ายไวนิล
(โครงการคัดกรองพัฒนาเด็ก
และส่งเสริมสุภาพด้าน
ร่างกายเด็ก ปี 2563)

8,800.00

5,500.00

450.00

8,800.00 เฉพาะเจาะจง

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

450.00 เฉพาะเจาะจง

นายวรการ เกษมศิลป์

ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งจ้างเลขที่
นายวรการ เกษมศิลป์ สม่าเสมอ ราคา 476/2563 ลงวันที่
มาตรฐาน
18 ส.ค. 63

นางสังวรณ์ ทาเจริญ

ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งจ้างเลขที่
สม่าเสมอ ราคา 477/2563 ลงวันที่
มาตรฐาน
18 ส.ค. 63

ร้านสวรรค์ดีไซน์

นางสังวรณ์ ทาเจริญ

ร้านสวรรค์ดีไซน์

ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งจ้างเลขที่
สม่าเสมอ ราคา 478/2563 ลงวันที่
มาตรฐาน
18 ส.ค. 63

4,000.00

ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งจ้างเลขที่
สม่าเสมอ ราคา 479/2563 ลงวันที่
4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณี ธนัญชยานนท์ นางปราณี ธนัญชยานนท์ มาตรฐาน
18 ส.ค. 63

2,500.00

ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งจ้างเลขที่
สม่าเสมอ ราคา 480/2563 ลงวันที่
2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณี ธนัญชยานนท์ นางปราณี ธนัญชยานนท์ มาตรฐาน
18 ส.ค. 63

3,500.00

ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งจ้างเลขที่
สม่าเสมอ ราคา 481/2563 ลงวันที่
มาตรฐาน
18 ส.ค. 63

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสวรรค์ดีไซน์

ร้านสวรรค์ดีไซน์

10 จ้างเหมาทาอาหารกลางวัน
(โครงการคัดกรองพัฒนาเด็ก
และส่งเสริมสุภาพด้าน
ร่างกายเด็ก ปี 2563)
11 จ้างเหมาทาอาหารว่าง 2 มื้อ
(โครงการคัดกรองพัฒนาเด็ก
และส่งเสริมสุภาพด้าน
ร่างกายเด็ก ปี 2563)

นายวรการ เกษมศิลป์

ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งจ้างเลขที่
สม่าเสมอ ราคา 482/2563 ลงวันที่
นายวรการ เกษมศิลป์ มาตรฐาน
18 ส.ค. 63

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

3,000.00

ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งจ้างเลขที่
สม่าเสมอ ราคา 483/2563 ลงวันที่
3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มณีกานต์ วงศ์ภวิ ฒ
ั น์ น.ส.มณีกานต์ วงศ์ภวิ ฒ
ั น์ มาตรฐาน
18 ส.ค. 63

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

1 จัดซื้อวัสดุสานักงาน เพื่อใช้
ในศูนย์ปฏิบัติงานร่วม
ช่วยเหลือประชาชนฯ

1,332.00

1 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง - จานวน
4 รายการ
2 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์
(ทะเบียน บน 2268)

1,555.00

2,260.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
เทศบำลตำบลต้นธง
ณ วันที่ 19 สิงหำคม 2563
ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก
เลขที่และวันที่ของ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
เหตุผลที่คัดเลือก
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
และรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
สัญญำหรือข้อตกลง
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
จ้ำง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง
ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งซื้อเลขที่
บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น
บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น
สม่าเสมอ ราคา 512/2563 ลงวันที่
1,332.00 เฉพาะเจาะจง
มอลล์
มอลล์
19 ส.ค. 63
มาตรฐาน
ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งซื้อเลขที่
หจก.วีอาร์ 999
หจก.วีอาร์ 999
สม่าเสมอ ราคา 513/2563 ลงวันที่
1,555.00 เฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 63
มาตรฐาน
2,260.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านรุตติ์การช่าง

ร้านรุตติ์การช่าง

ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งจ้างเลขที่
สม่าเสมอ ราคา 486/2563 ลงวันที่
19 ส.ค. 63
มาตรฐาน

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก จานวน 1 รายการ

5,650.00

2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 15 รายการ

47,026.50

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
เทศบำลตำบลต้นธง
ณ วันที่ 20 สิงหำคม 2563
ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก
เลขที่และวันที่ของ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
เหตุผลที่คัดเลือก
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
และรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
สัญญำหรือข้อตกลง
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
จ้ำง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง
ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งซื้อเลขที่
บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น
สม่าเสมอ ราคา 514/2563 ลงวันที่
5,650.00 เฉพาะเจาะจง
มอลล์
มอลล์
20 ส.ค. 63
มาตรฐาน
ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งซื้อเลขที่
หจก.แสงทองอิเลคทริค หจก.แสงทองอิเลคทริค
สม่าเสมอ ราคา 515/2563 ลงวันที่
47,026.50 เฉพาะเจาะจง
แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง
20 ส.ค. 63
มาตรฐาน

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิต
(โครงการส่งเสริมสุภาพฟัน
วัยอนุบาลประจาปี 2563)

6,300.00

2 จ้างเหมาซ่อมแซม
รถจักรยานยนต์ (ทะเบียน
กษล 475)
3 จ้างเหมาทาป้ายไวนิล
(โครงการส่งเสริมสุภาพฟัน
วัยอนุบาลประจาปี 2563)
4 จ้างเหมาทาอาหารกลางวัน
(โครงการส่งเสริมสุภาพฟัน
วัยอนุบาลประจาปี 2563)
5 จ้างเหมาทาอาหารว่าง 2 มื้อ
(โครงการส่งเสริมสุภาพฟัน
วัยอนุบาลประจาปี 2563)

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
เทศบำลตำบลต้นธง
ณ วันที่ 21 สิงหำคม 2563
ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก
เลขที่และวันที่ของ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
เหตุผลที่คัดเลือก
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
และรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
สัญญำหรือข้อตกลง
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
จ้ำง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง
ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งซื้อเลขที่
ทรัพย์ไทยงาม
ทรัพย์ไทยงาม
สม่าเสมอ ราคา 518/2563 ลงวันที่
6,300.00 เฉพาะเจาะจง
21 ส.ค. 63
มาตรฐาน

1,630.00

ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งจ้างเลขที่
1,630.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมศักดิ์ มอเตอร์ไบค์ ร้านสมศักดิ์ มอเตอร์ไบค์ สม่าเสมอ ราคา 490/2563 ลงวันที่
21 ส.ค. 63
มาตรฐาน

2,000.00

ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งจ้างเลขที่
สม่าเสมอ ราคา 491/2563 ลงวันที่
21 ส.ค. 63
มาตรฐาน

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสวรรค์ดีไซน์

นายวรการ เกษมศิลป์

ร้านรุตติ์การช่าง

ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งจ้างเลขที่
นายวรการ เกษมศิลป์ สม่าเสมอ ราคา 492/2563 ลงวันที่
21 ส.ค. 63
มาตรฐาน

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

3,000.00

ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งจ้างเลขที่
ิ น์ น.ส.มณีกานต์ วงศ์ภฒ
ิ น์ สม่าเสมอ ราคา 493/2563 ลงวันที่
3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มณีกานต์ วงศ์ภฒ
21 ส.ค. 63
มาตรฐาน

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

1 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง - กระจกมองข้าง,หน้า
จานวน 2 รายการ

1,000.00

2 จัดซื้อวัสดุ(โครงการส่งเสริม
ประกอบสัมมาชีพใน ต.ต้น
ธง กิจกรรม ทาขนมไทย)

1,925.00

3 จัดซื้ออุปกรณ์ถังบาบัด
(โครงการถังบาบัดน้าเสียภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ประจาปี งป
ม.2563)
4 จัดซื้อวัสดุ(โครงการถัง
บาบัดน้าเสียภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ประจาปี งปม.2563)

4,000.00

1,650.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
เทศบำลตำบลต้นธง
ณ วันที่ 24 สิงหำคม 2563
ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก
เลขที่และวันที่ของ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
เหตุผลที่คัดเลือก
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
และรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
สัญญำหรือข้อตกลง
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
จ้ำง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง
ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งซื้อเลขที่
ร้านรุตติ์การช่าง
ร้านรุตติ์การช่าง
สม่าเสมอ ราคา 520/2563 ลงวันที่
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 63
มาตรฐาน
ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งซื้อเลขที่
น.ส.พนิดา มาลาธง สม่าเสมอ ราคา 521/2563 ลงวันที่
1,925.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พนิดา มาลาธง
24 ส.ค. 63
มาตรฐาน
4,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,650.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเปื้อนยิม้

ร้านศรีประเสริฐ

ร้านเปื้อนยิม้

ใบสั่งซื้อเลขที่
ให้บริการรวดเร็ว 522/2563 ลงวันที่
สม่าเสมอ ราคา 24 ส.ค. 63
มาตรฐาน

ร้านศรีประเสริฐ

ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งซื้อเลขที่
สม่าเสมอ ราคา 523/2563 ลงวันที่
24 ส.ค. 63
มาตรฐาน

5 จ้างเหมาทาป้ายไวนิล
(โครงการถังบาบัดน้าเสียภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ประจาปี งป
ม.2563)
6 จ้างเหมาผลิตและพิมพ์
เอกสาร(โครงการถังบาบัดน้า
เสียภูมิปัญญาท้องถิน่
ประจาปี งปม.2563)

450.00

1,650.00

450.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสวรรค์ดีไซน์

ใบสั่งจ้างเลขที่
ให้บริการรวดเร็ว 497/2563 ลงวันที่
1,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี๊ แอนด์ รีพอร์ท ร้านก๊อปปี๊ แอนด์ รีพอร์ท สม่าเสมอ ราคา 24 ส.ค. 63
มาตรฐาน

7 จ้างเหมาเช่าพื้นที่เว็บไซต์ต่อ
โดเมนเนมพร้อมบริการดูแล
เว็บไซต์

13,910.00

13,910.00 เฉพาะเจาะจง

บ.ไอ.ที.โกล โบล

8 จ้างเหมาเช่าพื้นที่เว็บไซต์ต่อ
โดเมนเนมพร้อมบริการดูแล
เว็บไซต์

13,910.00

13,910.00 เฉพาะเจาะจง

บ.ไอ.ที.โกล โบล

9 จ้างเหมาทาอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม สาหรับคณะ
กรรมการฯ(โครงการคัดแยก
ขยะ ประจาปี 63)

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

10 จ้างเหมาทาป้ายไวนิล
(โครงการส่งเสริมประกอบ
สัมมาชีพใน ต.ต้นธง
กิจกรรม ทาขนมไทย)

450.00

ร้านสวรรค์ดีไซน์

ใบสั่งจ้างเลขที่
ให้บริการรวดเร็ว 496/2563 ลงวันที่
สม่าเสมอ ราคา 24 ส.ค. 63
มาตรฐาน

450.00 เฉพาะเจาะจง

นางสังวรรณ์ ทาเจริญ

ร้านสวรรค์ดีไซน์

ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งจ้างเลขที่
บ.ไอ.ที.โกล โบล
สม่าเสมอ ราคา 498/2563 ลงวันที่
24 ส.ค. 63
มาตรฐาน
ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งจ้างเลขที่
บ.ไอ.ที.โกล โบล
สม่าเสมอ ราคา 498/2563 ลงวันที่
24 ส.ค. 63
มาตรฐาน
ใบสั่งจ้างเลขที่
ให้บริการรวดเร็ว 499/2563 ลงวันที่
นางสังวรรณ์ ทาเจริญ สม่าเสมอ ราคา 24 ส.ค. 63
มาตรฐาน

ร้านสวรรค์ดีไซน์

ใบสั่งจ้างเลขที่
ให้บริการรวดเร็ว 500/2563 ลงวันที่
สม่าเสมอ ราคา 24 ส.ค. 63
มาตรฐาน

11 จ้างเหมาทาอาหารกลางวัน
(โครงการส่งเสริมประกอบ
สัมมาชีพใน ต.ต้นธง
กิจกรรม ทาขนมไทย)
12 จ้างเหมาทาอาหารว่าง
(โครงการส่งเสริมประกอบ
สัมมาชีพใน ต.ต้นธง
กิจกรรม ทาขนมไทย)

3,000.00

ใบสั่งจ้างเลขที่
ให้บริการรวดเร็ว 501/2563 ลงวันที่
3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิรประภา ตุ่นสิงห์คา น.ส.จิรประภา ตุ่นสิงห์คา สม่าเสมอ ราคา 24 ส.ค. 63
มาตรฐาน

1,500.00

ใบสั่งจ้างเลขที่
ให้บริการรวดเร็ว 502/2563 ลงวันที่
1,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิรประภา ตุ่นสิงห์คา น.ส.จิรประภา ตุ่นสิงห์คา สม่าเสมอ ราคา 24 ส.ค. 63
มาตรฐาน

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

1 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง - สี
สเปรย์สีแดง จานวน 1
รายการ
2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก จานวน 4 รายการ

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง
2,160.00

18,110.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
เทศบำลตำบลต้นธง
ณ วันที่ 26 สิงหำคม 2563
ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก
เลขที่และวันที่ของ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
เหตุผลที่คัดเลือก
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
และรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
สัญญำหรือข้อตกลง
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
จ้ำง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง
ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งซื้อเลขที่
บ.จือฮะเซนเตอร์
บ.จือฮะเซนเตอร์
สม่าเสมอ ราคา 519/2563 ลงวันที่
2,160.00 เฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 63
มาตรฐาน
ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งซื้อเลขที่
หจก.ณิชารีย์ คอนเน็คชั่น หจก.ณิชารีย์ คอนเน็คชั่น
สม่าเสมอ ราคา 524/2563 ลงวันที่
18,110.00 เฉพาะเจาะจง
แอนด์ เซอร์วลิ
แอนด์ เซอร์วลิ
26 ส.ค. 63
มาตรฐาน

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

1 จัดซื้อบรรจุเคมีดับเพลิง
(โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยและป้องกัน
อุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย ปี 63)
2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การสาธิต
(โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยและป้องกัน
อุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย ปี 63)
3 จัดซื้อวัสดุ จานวน 2
รายการ(โครงการควบคุม
ป้องกันการระบาดของโรค
ไข้เลือดออกและชิคุนกุนยา
ปี 63)

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

2,000.00

1,500.00

20,000.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
เทศบำลตำบลต้นธง
ณ วันที่ 27 สิงหำคม 2563
ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก
เลขที่และวันที่ของ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
เหตุผลที่คัดเลือก
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
และรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
สัญญำหรือข้อตกลง
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
จ้ำง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง
ใบสั่งซื้อเลขที่
ให้บริการรวดเร็ว 525/2563 ลงวันที่
2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจามเทวีการดับเพลิง ร้านจามเทวีการดับเพลิง สม่าเสมอ ราคา 27 ส.ค. 63
มาตรฐาน

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสงเงินบริการ

ร้านตะวัน

ร้านแสงเงินบริการ

ใบสั่งซื้อเลขที่
ให้บริการรวดเร็ว 526/2563 ลงวันที่
สม่าเสมอ ราคา 27 ส.ค. 63
มาตรฐาน

ร้านตะวัน

ใบสั่งซื้อเลขที่
ให้บริการรวดเร็ว 527/2563 ลงวันที่
สม่าเสมอ ราคา 27 ส.ค. 63
มาตรฐาน

4 จ้างเหมาทาป้ายไวนิล
,เอกสาร(โครงการส่งเสริม
ความปลอดภัยและป้องกัน
อุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย ปี 63)
5 จ้างเหมาทาอาหารกลางวัน
(โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยและป้องกัน
อุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย ปี 63)
6 จ้างเหมาทาอาหารว่าง 2 มื้อ
(โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยและป้องกัน
อุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย ปี 63)
7 จ้างเหมาทาอาหารว่าง 2 มื้อ
(โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยและป้องกัน
อุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย ปี 63)
8 จ้างเหมาทาอาหารกลางวัน
(โครงการถังบาบัดน้าเสียภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ประจาปี งป
ม.2563)

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสวรรค์ดีไซน์

นายวรการ เกษมศิลป์

ร้านสวรรค์ดีไซน์

ใบสั่งจ้างเลขที่
ให้บริการรวดเร็ว 503/2563 ลงวันที่
สม่าเสมอ ราคา 27 ส.ค. 63
มาตรฐาน

ใบสั่งจ้างเลขที่
ให้บริการรวดเร็ว 504/2563 ลงวันที่
นายวรการ เกษมศิลป์ สม่าเสมอ ราคา 27 ส.ค. 63
มาตรฐาน

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

3,000.00

ใบสั่งจ้างเลขที่
ให้บริการรวดเร็ว 505/2563 ลงวันที่
ั น์ น.ส.มณีกานต์ วงศ์ภวิ ฒ
ั น์ สม่าเสมอ ราคา 27 ส.ค. 63
3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มณีกานต์ วงศ์ภวิ ฒ
มาตรฐาน

3,000.00

ใบสั่งจ้างเลขที่
ให้บริการรวดเร็ว 505/2563 ลงวันที่
ั น์ น.ส.มณีกานต์ วงศ์ภวิ ฒ
ั น์ สม่าเสมอ ราคา 27 ส.ค. 63
3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มณีกานต์ วงศ์ภวิ ฒ
มาตรฐาน

5,280.00

ใบสั่งจ้างเลขที่
ให้บริการรวดเร็ว 506/2563 ลงวันที่
นายวรการ เกษมศิลป์ สม่าเสมอ ราคา 27 ส.ค. 63
มาตรฐาน

5,280.00 เฉพาะเจาะจง

นายวรการ เกษมศิลป์

9 จ้างเหมาทาอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม(โครงการถังบาบัด
น้าเสียภูมิปัญญาท้องถิน่
ประจาปี งปม.2563)

3,300.00

3,300.00 เฉพาะเจาะจง

นางสังวรรณ์ ทาเจริญ

ใบสั่งจ้างเลขที่
ให้บริการรวดเร็ว 507/2563 ลงวันที่
นางสังวรรณ์ ทาเจริญ สม่าเสมอ ราคา 27 ส.ค. 63
มาตรฐาน

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

1 จ้างเหมาทาตรายาง-จานวน
6 รายการ

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง
1,490.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
เทศบำลตำบลต้นธง
ณ วันที่ 28 สิงหำคม 2563
ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก
เลขที่และวันที่ของ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
เหตุผลที่คัดเลือก
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
และรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
สัญญำหรือข้อตกลง
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
จ้ำง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง
ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งจ้างเลขที่
ร้านอาธัญธุรกิจ
ร้านอาธัญธุรกิจ
สม่าเสมอ ราคา 509/2563 ลงวันที่
1,490.00 เฉพาะเจาะจง
28 ส.ค. 63
มาตรฐาน

แบบ สขร.1

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

1 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง-ยางรถยนต์ (ทะเบียน
บธ 169)

8,400.00

2 จ้างเหมาบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว (ประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
วันที่ 31 สค. 2563)

2,500.00

3 จ้างเหมาอาหารกลางวัน,
อาหารว่าง(ประชุมสภา สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
วันที่ 31 สค. 2563)

3,150.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
เทศบำลตำบลต้นธง
ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2563
ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก
เลขที่และวันที่ของ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
เหตุผลที่คัดเลือก
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
และรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
สัญญำหรือข้อตกลง
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
จ้ำง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง
ให้บริการรวดเร็ว ใบสั่งซื้อเลขที่
8,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลาพูนสหสายเหนือ หจก.ลาพูนสหสายเหนือ สม่าเสมอ ราคา 532/2563 ลงวันที่
31 ส.ค. 63
มาตรฐาน
ใบสั่งจ้างเลขที่
ให้บริการรวดเร็ว 513/2563 ลงวันที่
2,500.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านอายมีเดีย
ร้านอายมีเดีย
สม่าเสมอ ราคา 31 ส.ค. 63
มาตรฐาน

3,150.00 เฉพาะเจาะจง

นางสุนีย์ กันทาธง

นางสุนีย์ กันทาธง

ใบสั่งจ้างเลขที่
ให้บริการรวดเร็ว 513/2563 ลงวันที่
สม่าเสมอ ราคา 31 ส.ค. 63
มาตรฐาน

