
แบบ สขร.1

ผู้ทีไ่ด้รับการ เลขทีแ่ละวันที่
วงเงินทีจ่ะซ้ือ ผู้เสนอราคาและ คัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก ของสัญญาหรือ

หรือจ้าง ราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

1

จ้างเหมาครูพี่เล้ียงผู้ดูแลเด็กเล็ก ของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก บา้นทุ่งผ้ึง หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งผ้ึง

60,000.00        60,000.00       ตกลงราคา นางบษุบา เชื้อดวงทพิย์ นางบษุบา เชื้อดวงทพิย์ เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

บนัทกึตกลงจ้าง เลขที่ 
1/2560 ลงวนัที่ 3 ต.ค.
 2559

2

จ้างเหมาส ารวจความพงึพอใจของเทศบาล
ต าบลทุ่งผ้ึง

        19,000.00        19,000.00 ตกลงราคา มหาวทิยาลัยราชภฎัล าปาง มหาวทิยาลัยราชภฎัล าปางเปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

บนัทกึตกลงจ้าง เลขที่ 
2/2560 ลงวนัที่ 3 ต.ค.
 2559

3

จ้างเหมาจดมาตรน้ าของกิจการประปา 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2559 ถึง
เดือนธนัวาคม 2559

          7,500.00          7,500.00 ตกลงราคา นางทศันี  ประสม นางทศันี  ประสม เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

บนัทกึตกลงจ้าง เลขที่ 
3/2560 ลงวนัที่ 3 ต.ค.
 2559

4

จ้างเหมารถไถดันขยะใหล้งบอ่และปรับพื้นที่
รอบบอ่ขยะ  ของ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5  
จ านวน ชั่วโมงละ 800 บาท

          4,000.00          4,000.00 ตกลงราคา นายพทิพัษ ์ รักชาติ นายพทิพัษ ์ รักชาติ เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

บนัทกึตกลงจ้าง เลขที่ 
4/2560 ลงวนัที่ 3 ต.ค.
 2559

5

จัดซ้ือหนังสือพมิพส์ าหรับหมู่บา้นและ
ส านักงานประจ าปงีบประมาณ 2560 ต้ังแต่ 1
 ตค 2559- 30 กย 2560

        47,250.00        47,250.00 ตกลงราคา ร้านบรรณสาร  โดย         
     นายอดิศักด์ิ  จินดาศักด์ิ

ร้านบรรณสาร  โดย      
        นายอดิศักด์ิ  
จินดาศักด์ิ

เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

บนัทกึตกลงซ้ือขาย 
เลขที่ 1/2560 ลงวนัที่
 3 ต.ค. 2559

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับที่ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืนตลุาคม  2559  ประจ าปีงบประมาณ  2560
เทศบาลต าบลทุง่ผ้ึง อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง

วันที ่  31  ตลุาคม  2559



6

จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ส าหรับโรงเรียนใน
เขตพื้นที่เทศบาลต าบลทุ่งผ้ึง และ
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กของเทศบาลต าบล
ทุ่งผ้ึง

        63,811.20        63,811.20 วธิกีรณีพเิศษ บริษทัเชียงใหม่เฟรชมิลค์
จ ากัด

บริษทัเชียงใหม่เฟรช
มิลค์จ ากัด

เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

บนัทกึตกลงซ้ือขาย 
เลขที่ 2/2560 ลงวนัที่
 3 ต.ค. 2559

7
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองไทยทาน โครงการสลากภตั 
ประจ าป ี 2560

          1,380.00          1,380.00 ตกลงราคา นางศรีนวล  ใจหมั้น นางศรีนวล  ใจหมั้น เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่  
1/2560  ลงวนัที่ 3 
ตุลาคม  2559

8
ค่าวสัดุส านักงน (น้ าด่ืม) ประจ าเดือนตุลาคม
 2559

          1,315.00          1,315.00 ตกลงราคา นายธนู  ประสม นายธนู ประสม เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่  
2/2560  ลงวนัที่  3  
ตุลาคม  2559

9
ค่าจัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (น้ ามัน) 
ประจ าเดือนตุลาคม  2559

        19,720.00        19,720.00 ตกลงราคา หจก.เอกพลปโิตเลียม หจก.เอกพลปโิตเลียม เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่  
3/2560  ลงวนัที่  3  
ตุลาคม  2559

10
ค่าจัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (น้ ามัน) 
ประจ าเดือนตุลาคม  2559

          2,002.00          2,002.00 ตกลงราคา นางศรีนวล  ใจหมั้น นางศรีนวล  ใจหมั้น เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่  
4/2560  ลงวนัที่  3  
ตุลาคม  2559

11
จัดซ้ือวสัดุส าหรับจัดโต๊ะหมู่บชูาเพื่อแสดง
เคร่ืองทองน้อย จ านวน 1 ชุด

          3,991.00          3,991.00 ตกลงราคา นางบรรยาลักษณ์  อินตะ นางบรรยาลักษณ์  อินตะ เปน็ผู้รับจ้างที่
ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5/2560 
 ลงวนัที่  14  ตุลาคม 
 2559

12
จัดซ้ือดอกไม้พลาสติก เพื่อใช้จัดโต๊ะหมู่บชูา           1,380.00          1,380.00 ตกลงราคา นางศรีนวล  ใจหมั้น นางศรีนวล  ใจหมั้น เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้

โดยตรง
ใบส่ังซ้ือ เลขที่  
6/2560  ลงวนัที่  3  
ตุลาคม  2559

13
ค่าจัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (น้ ามัน) 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน  2559

        19,559.30        19,559.30 ตกลงราคา สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฝายยาง
ประสบสุก จ ากัด

สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฝายยาง
ประสบสุก จ ากัด

เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่  
7/2560  ลงวนัที่  31 
 ตุลาคม  2559

14
ค่าจัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (น้ ามัน) 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน  2559

            600.00            600.00 ตกลงราคา นางศรีนวล  ใจหมั้น นางศรีนวล  ใจหมั้น เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่  
8/2560  ลงวนัที่  31 
 ตุลาคม  2559



15
ค่าวสัดุส านักงน (น้ าด่ืม) ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2559

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

ใบส่ังซ้ือ เลขที่  
9/2560  ลงวนัที่  31 
 ตุลาคม  2559

16
ค่าจ้างเหมาท าก๋วยสลาก ตามโครงการ
สลากภตั ประจ าป ี2560

          2,500.00          2,500.00 ตกลงราคา นายโต   วางมือ นายโต  วางมือ เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่  
1/2560  ลงวนัที่  3  
ตุลาคม  2559

17
ค่าจ้างเหมาท าปา้ยไวนิล ตามโครงการ
สลากภตั ประจ าป ี2560

            275.00            275.00 ตกลงราคา ร้านเอ็น ซายน์ พร้ินต้ิง ร้านเอ็น ซายน์ พร้ินต้ิง เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่  
2/2560  ลงวนัที่  3  
ตุลาคม  2559

18
ค่าจ้างเหมาท าปา้ยไวนิล ตามโครงการแจก
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจ าป ี2560

            495.00            495.00 ตกลงราคา ร้านเอ็น ซายน์ พร้ินต้ิง ร้านเอ็น ซายน์ พร้ินต้ิง เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่  
3/2560  ลงวนัที่  4  
ตุลาคม  2559

19
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่งของเทศบาลต าบลทุ่งผ้ึง

          6,520.00          6,520.00 ตกลงราคา ร้านอู่พรสวรรค์บริการ ร้านอู่พรสวรรค์บริการ เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่  
4/2560  ลงวนัที่  4  
ตุลาคม  2559

20

จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เทศ
บญัญัติฯ จ านวน 40 เล่ม เล่มละ 50 บาท

          2,000.00          2,000.00 ตกลงราคา นางบรรยาลักษณ์  อินตะ นางบรรยาลักษณ์  อินตะ เปน็ผู้รับจ้างที่
ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่  
5/2560  ลงวนัที่  4  
ตุลาคม  2559

21

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
ของส านักปลัด ทต.

            300.00            300.00 ตกลงราคา นายปรัชญา แสงอรุณโรจน์ นายปรัชญา แสงอรุณโรจน์เปน็ผู้รับจ้างที่
ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 6/2560
  ลงวนัที่  4  ตุลาคม  
2559

22

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่งของเทศบาลต าบลทุ่งผ้ึง

            600.00            600.00 ตกลงราคา นายแหน่ง พรมดิษฐ์ นายแหน่ง พรมดิษฐ์ เปน็ผู้รับจ้างที่
ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 7/2560
  ลงวนัที่  18 ตุลาคม 
 2559

21

ค่าจ้างเหมาท าปา้ยไวนิล ประชาสัมพนัธง์าน
ของเทศบาลต าบลทุ่งผ้ึง

          1,216.00          1,216.00 ตกลงราคา ร้านเอ็น ซายน์ พร้ินต้ิง ร้านเอ็น ซายน์ พร้ินต้ิง เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 8/2560
  ลงวนัที่  4  ตุลาคม  
2559



22

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่งของเทศบาลต าบลทุ่งผ้ึง

          2,140.00          2,140.00 ตกลงราคา อู่พรสวรรค์บริการ อู่พรสวรรค์บริการ เปน็ผู้รับจ้างที่
ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 9/2560
  ลงวนัที่  18 ตุลาคม 
 2559

23

ค่าจ้างเหมาท าปา้ยไวนิล โครงการวนัปยิะ
มหาราช ประจ าป ี 2560

            950.00            950.00 ตกลงราคา ร้านเอ็น ซายน์ พร้ินต้ิง ร้านเอ็น ซายน์ พร้ินต้ิง เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่  
10/2560  ลงวนัที่  20 
 ตุลาคม  2559

24

ค่าจ้างเหมาท าพวงมาลา โครงการวนัปยิะ
มหาราช ประจ าป ี 2560

          1,000.00          1,000.00 ตกลงราคา นางเปรมฤทยั  บตุรเมือง นางเปรมฤทยั บตุรเมือง เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่  
11/2560  ลงวนัที่  20 
 ตุลาคม  2559

25

ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร             950.00            950.00 ตกลงราคา นางบรรยาลักษณ์  อินตะ นางบรรยาลักษณ์  อินตะ เปน็ผู้รับจ้างที่
ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
12/2560  ลงวนัที่  20
ตุลาคม  2559

26

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่งของเทศบาลต าบลทุ่งผ้ึง

          1,122.00          1,122.00 ตกลงราคา นายแหน่ง พรมดิษฐ์ นายแหน่ง พรมดิษฐ์ เปน็ผู้รับจ้างที่
ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
13/2560  ลงวนัที่  20
 ตุลาคม  2559

27

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
ของส านักปลัด ทต.

            600.00            600.00 ตกลงราคา นายปรัชญา แสงอรุณโรจน์ นายปรัชญา แสงอรุณโรจน์เปน็ผู้รับจ้างที่
ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
15/2560  ลงวนัที่  20 
 ตุลาคม  2559

28

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นช่อฟา้ หมู่ที่  5 ต าบลทุ่งผ้ึง

      147,000.00      149,000.00 ตกลงราคา นายณรงค์  กลีบเนตร นายณรงค์  กลีบเนตร เปน็ผู้รับจ้างที่
ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

สัญญาจ้างเลขที่ 
1/2560  ลงวนัที่  12 
ตุลาคม  2559

29

โครงการก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บา้นช่อฟา้ หมู่ที่  5 ต าบลทุ่งผ้ึง

      187,000.00      189,000.00 ตกลงราคา นายณรงค์  กลีบเนตร นายณรงค์  กลีบเนตร เปน็ผู้รับจ้างที่
ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

สัญญาจ้างเลขที่ 
2/2560  ลงวนัที่  12 
ตุลาคม  2559


