
แบบ สขร.1

ผู้ทีไ่ด้รับการ เลขทีแ่ละวันที่
วงเงินทีจ่ะซ้ือ ผู้เสนอราคาและ คัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก ของสัญญาหรือ

หรือจ้าง ราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

1

ค่าจัดซ้ือกระสอบทราย        55,000.00       55,000.00 ตกลงราคา ร้านศิริธนาทรัพย์ ร้านศิริธนาทรัพย์ เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

บนัทกึตกลงซ้ือขาย 
เลขที่ 11/2560 ลงวนัที่
 3 ก.พ. 2560

2

ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน (เคร่ืองถ่าย
เอกสาร)

       99,000.00       99,000.00 ตกลงราคา หจก.เอส พ ีซัพพลาย โอเอ หจก.เอส พ ีซัพพลาย โอเอเปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

บนัทกึตกลงซ้ือขาย 
เลขที่ 12/2560 ลง
วนัที1่6 ก.พ. 2560

3

ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด ประจ าป ี2560

         8,674.00         8,674.00 ตกลงราคา ร้านล าปางสปอร์ท ร้านล าปางสปอร์ท เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
38/2560  ลงวนัที่  8 
ก.พ.2560

4

ค่าจัดซ้ือถ้วยรางวลั ตามโครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด ประจ าป ี2560

         4,150.00         4,150.00 ตกลงราคา ร้านล าปางสปอร์ท ร้านล าปางสปอร์ท เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
39/2560  ลงวนัที่  15
 ก.พ.2560

5

ค่าจัดซ้ือพลุ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด ประจ าป ี2560

         1,000.00         1,000.00 ตกลงราคา ร้ายยุ้ยมินิมาร์ท ร้ายยุ้ยมินิมาร์ท เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
40/2560  ลงวนัที่  15
 ก.พ.2560

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืนกุมภาพันธ์  2560  ประจ าปีงบประมาณ  2560
เทศบาลต าบลทุง่ผ้ึง อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง

วันที ่  28 กุมภาพันธ์ 2560

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



6

ค่าจัดซ้ือพลุ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด ประจ าป ี2560

           950.00           950.00 ตกลงราคา ร้ายยุ้ยมินิมาร์ท ร้ายยุ้ยมินิมาร์ท เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
41/2560  ลงวนัที่  19
 ก.พ.2560

7

ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ          1,890.00         1,890.00 ตกลงราคา นายบญุเรือง มั่นแม่น นายบญุเรือง มั่นแม่น เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
42/2560  ลงวนัที่  20
 ก.พ.2560

8
ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง          8,795.00         8,795.00 ตกลงราคา นายบญุเรือง มั่นแม่น นายบญุเรือง มั่นแม่น เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้

โดยตรง
ใบส่ังซ้ือ เลขที4่3/2560
  ลงวนัที่  20 ก.พ.2560

9
ค่าวสัดุส านักงน (น้ าด่ืม) ประจ าเดือน           
 มีนาคม 2560

         1,000.00         1,000.00 ตกลงราคา นายธนู  ประสม นายธนู ประสม เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขที4่4/2560
  ลงวนัที่  28 ก.พ.2560

10
ค่าจัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (น้ ามัน) 
ประจ าเดือนมีนาคม  2560

         2,065.00         2,065.00 ตกลงราคา นางศรีนวล  ใจหมั้น นางศรีนวล  ใจหมั้น เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขที4่5/2560
  ลงวนัที่  28 ก.พ.2560

11
ค่าจัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (น้ ามัน) 
ประจ าเดือนมีนาคม  2560

       32,740.00       32,740.00 ตกลงราคา สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฝายยาง
ประสบสุก จ ากัด

สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฝายยาง
ประสบสุก จ ากัด

เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขที4่6/2560
  ลงวนัที่  28 ก.พ.2560

12
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่งของเทศบาลต าบลทุ่งผ้ึง

           600.00           600.00 ตกลงราคา ร้านอู่พรสวรรค์บริการ ร้านอู่พรสวรรค์บริการ เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขที4่6/2560
  ลงวนัที่  28 ก.พ.2560

13
ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด ประจ าป ี2560

       15,000.00       15,000.00 ตกลงราคา นายนิพล  อินบญุส่ง นายนิพล  อินบญุส่ง เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
46/2560  ลงวนัที่ 8 
ก.พ. 2560

14
ค่าจ้างเหมาท าอาหาร ตามโครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด ประจ าป ี2560

       45,900.00       45,900.00 ตกลงราคา นางสาววไิลวรรณ  ล่ าสูง นางสาววไิลวรรณ  ล่ าสูง เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
47/2560  ลงวนัที่ 9 
ก.พ. 2560



15
ค่าจ้างเหมาท าปา้ยไวนิล ตามโครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด ประจ าป ี2560

         2,657.00         2,657.00 ตกลงราคา ร้านเอ็น ซายน์ พร้ินต้ิง ร้านเอ็น ซายน์ พร้ินต้ิง เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
48/2560  ลงวนัที่ 9 
ก.พ. 2560

16
ค่าจ้างเหมาท าอาหาร ตามโครงการบริการ
คนพกิาร

         1,125.00         1,125.00 ตกลงราคา นางสาววไิลวรรณ  ล่ าสูง นางสาววไิลวรรณ  ล่ าสูง เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
49/2560  ลงวนัที่ 22 
ก.พ. 2560

17
จ้างเหมาท าอาหารและอาหารวา่งน้ าด่ืม
พร้อมน้ าแข็ง ในการประชุมสภาเทศบาล

         3,400.00         3,400.00 ตกลงราคา นางสาววไิลวรรณ ล่ าสูง นางสาววไิลวรรณ ล่ าสูง เปน็ผู้รับจ้างที่
ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
50/2560  ลงวนัที่ 22 
ก.พ. 2560

18

โครงการก่อสร้างล าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บา้นแจ้คอน  หมู่ที่  2 ต าบลทุ่งผ้ึง

      330,000.00     332,000.00 ตกลงราคา หจก.สินทวเีคหะกิจ หจก.สินทวเีคหะกิจ เปน็ผู้รับจ้างที่
ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

สัญญาจ้างเลขที่ 
8/2560  ลงวนัที่  2 
ก.พ. 2560

19

โครงการก่อสร้างหอถังสูง (บา้นหวัยวาด)       
  หมู่ที่  1 ต าบลทุ่งผ้ึง

      311,000.00     313,000.00 ตกลงราคา หจก.ชัยบตุรก่อสร้าง หจก.ชัยบตุรก่อสร้าง เปน็ผู้รับจ้างที่
ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

สัญญาจ้างเลขที่ 
9/2560  ลงวนัที่  2 
ก.พ. 2560


