
แบบ สขร.1

ผู้ทีไ่ด้รับการ เลขทีแ่ละวันที่
วงเงินทีจ่ะซ้ือ ผู้เสนอราคาและ คัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก ของสัญญาหรือ

หรือจ้าง ราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

1

ค่าจัดซ้ือล าโพงฮอร์น        29,920.00       29,920.00 ตกลงราคา ร้านไพศาล ร้านไพศาล เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

บนัทกึตกลงซ้ือขาย 
เลขที่ 10/2560 ลงวนัที่
 18 ม.ค. 2560

2

ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว        14,845.00       14,845.00 ตกลงราคา ร้านเจ เจ แอดน์เจ ร้านเจ เจ แอดน์เจ เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
24/2560  ลงวนัที่  10
 ม.ค. 2560

3
ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ไข่พระอาทติย์ โครงการวนั
เด็กแหง่ชาติ

         1,873.00         1,873.00 ตกลงราคา นางศรีนวล  ใจหมั้น นางศรีนวล  ใจหมั้น เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
25/2560  ลงวนัที่  10
 ม.ค. 2560

4

ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ซุ้มเกมส์ โครงการวนัเด็ก
แหง่ชาติ

         9,799.00         9,799.00 ตกลงราคา นางบรรยาลักษ ์อินต๊ะ นางบรรยาลักษ ์อินต๊ะ เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
26/2560  ลงวนัที่  10
 ม.ค. 2560

5

ค่าจัดซ้ือขนมของรางวลั โครงการวนัเด็ก
แหง่ชาติ

       11,640.00       11,640.00 ตกลงราคา ร้านมานิตย์ ร้านมานิตย์ เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
27/2560  ลงวนัที่  10
 ม.ค. 2560

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

วันที ่  31 มกราคม 2560

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



6

ค่าจัดซ้ือขนมของเล่น โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ        23,195.00       23,195.00 ตกลงราคา ร้านเพลินทอย ร้านเพลินทอย เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
28/2560  ลงวนัที่  10
 ม.ค. 2560

7

ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง            740.00           740.00 ตกลงราคา หจก.สินทวเีคหะกิจ หจก.สินทวเีคหะกิจ เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
29/2560  ลงวนัที่  10
 ม.ค. 2560

8
ค่าจัดซ้ือล าโพง        29,920.00       29,920.00 ตกลงราคา ร้านเอเอไพศาลล าปาง ร้านเอเอไพศาลล าปาง เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้

โดยตรง
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
30/2560  ลงวนัที่  18
 ม.ค. 2560

9
ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน (ตรายาง)             
ของส านักปลัด

         1,520.00         1,520.00 ตกลงราคา ร้านเอ็น ซายน์ พร้ินต้ิง ร้านเอ็น ซายน์ พร้ินต้ิง เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
31/2560  ลงวนัที่  26
 ม.ค. 2560

10
ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน (ตรายาง)             
ของกองช่าง

           650.00           650.00 ตกลงราคา ร้านเอ็น ซายน์ พร้ินต้ิง ร้านเอ็น ซายน์ พร้ินต้ิง เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
33/2560  ลงวนัที่  26
 ม.ค. 2560

11
ค่าจัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (น้ ามัน) 
ประจ าเดือนกุมภาพนัธ ์ 2560

       19,870.00       19,870.00 ตกลงราคา สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฝายยาง
ประสบสุก จ ากัด

สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฝายยาง
ประสบสุก จ ากัด

เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
34/2560  ลงวนัที่  31
 ม.ค. 2560

12
ค่าจัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (น้ ามัน) 
ประจ าเดือนกุมภาพนัธ ์ 2560

           896.00           896.00 ตกลงราคา นางศรีนวล  ใจหมั้น นางศรีนวล  ใจหมั้น เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
35/2560  ลงวนัที่  31
 ม.ค. 2560

13
ค่าวสัดุส านักงน (น้ าด่ืม) ประจ าเดือน           
 กุมภาพนัธ ์2560

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

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
36/2560  ลงวนัที่  31
 ม.ค. 2560

14
ค่าจ้างเหมาท าปา้ยไวนิล ตามโครงการวนัเด็ก
แหง่ชาติ

         1,760.00         1,760.00 ตกลงราคา ร้านเอ็น ซายน์ พร้ินต้ิง ร้านเอ็น ซายน์ พร้ินต้ิง เปน็ผู้รับจ้างที่
ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
35/2560  ลงวนัที่ 10 
ม.ค. 2560



15
ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง  ตามโครงการวนัเด็ก
แหง่ชาติ

         4,000.00         4,000.00 ตกลงราคา นายสมศักด์ิ  รักเพื่อน นายสมศักด์ิ รักเพื่อน เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
36/2560  ลงวนัที่ 10 
ม.ค. 2560

16
ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่  ตามโครงการวนั
เด็กแหง่ชาติ

       10,000.00       10,000.00 ตกลงราคา นายนิพล  อินบญุส่ง นายนิพล  อินบญุส่ง เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
37/2560  ลงวนัที่ 10 
ม.ค. 2560

17
ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  ตามโครงการวนั
เด็กแหง่ชาติ

       15,000.00       15,000.00 ตกลงราคา นางบรรยาลักษ ์อินต๊ะ นางบรรยาลักษ ์อินต๊ะ เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
38/2560  ลงวนัที่ 10 
ม.ค. 2560

18
ค่าจ้างเหมาท าอาหาร  ตามโครงการวนัเด็ก
แหง่ชาติ

       45,000.00       45,000.00 ตกลงราคา นางสาววไิลวรรณ  ล่ าสูง นางสาววไิลวรรณ  ล่ าสูง เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
39/2560  ลงวนัที่ 10 
ม.ค. 2560

19
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่งของเทศบาลต าบลทุ่งผ้ึง

         1,650.00         1,650.00 ตกลงราคา ร้านอู่พรสวรรค์บริการ ร้านอู่พรสวรรค์บริการ เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
40/2560  ลงวนัที่ 17 
ม.ค. 2560

20

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่งของเทศบาลต าบลทุ่งผ้ึง

           200.00           200.00 ตกลงราคา นายแหน่ง พรมดิษฐ์ นายแหน่ง พรมดิษฐ์ เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
41/2560  ลงวนัที่ 17 
ม.ค. 2560

21

ค่าจ้างเหมาท าปา้ยไวนิล ประชาสัมพนัธข์ยะ            495.00           495.00 ตกลงราคา ร้านเอ็น ซายน์ พร้ินต้ิง ร้านเอ็น ซายน์ พร้ินต้ิง เปน็ผู้รับจ้างที่
ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
42/2560  ลงวนัที่ 17 
ม.ค. 2560

22

ค่าจ้างเหมาท าปา้ยไวนิล ประชาสัมพนัธ์
รัชกาลที่ 10

           320.00           320.00 ตกลงราคา ร้านเอ็น ซายน์ พร้ินต้ิง ร้านเอ็น ซายน์ พร้ินต้ิง เปน็ผู้รับจ้างที่
ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
43/2560  ลงวนัที่ 17 
ม.ค. 2560

23

ค่าจ้างเหมาท าปา้ยไวนิล ประชาสัมพนัธน์้ า
ทว่ม

         1,760.00         1,760.00 ตกลงราคา ร้านเอ็น ซายน์ พร้ินต้ิง ร้านเอ็น ซายน์ พร้ินต้ิง เปน็ผู้รับจ้างที่
ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
44/2560  ลงวนัที่ 17 
ม.ค. 2560



24

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นทุ่งฮ้าง  หมู่ที่  1 ต าบลทุ่งผ้ึง

      685,000.00     687,000.00 ตกลงราคา นายจันทร์ค า หอมแก่นจันทร์ นายจันทร์ค า หอมแก่นจันทร์เปน็ผู้รับจ้างที่
ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

สัญญาจ้างเลขที่ 
7/2560  ลงวนัที่  19 
ม.ค. 2560


