
แบบ สขร.1

ผู้ทีไ่ด้รับการ เลขทีแ่ละวันที่
วงเงินทีจ่ะซ้ือ ผู้เสนอราคาและ คัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก ของสัญญาหรือ

หรือจ้าง ราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

1

จ้างเหมารถไถดันขยะใหล้งบอ่และปรับพื้นที่
รอบบอ่ขยะ ในพื้นที่ต าบลทุ่งผ้ึง

       82,000.00      82,000.00 ตกลงราคา นายณรงค์   กลีบเนตร นายณรงค์   กลีบเนตร เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

บนัทกึตกลงจ้าง เลขที่ 
6/2560 ลงวนัที่ 24 
มี.ค. 2560

2

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

       58,970.62      58,970.62 วธิกีรณีพเิศษ บริษทัเชียงใหม่เฟรชมิลค์จ ากัด บริษทัเชียงใหม่เฟรช
มิลค์จ ากัด

เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

บนัทกึตกลงซ้ือขาย 
เลขที่ 13/2560 ลง
วนัที่31 มี.ค. 2560

3

ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน (แผนงานการศึกษา)          5,670.00        5,670.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
47/2560  ลงวนัที่  17
 มี.ค.2560

4

ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน (แผนงานเคหะฯ)          7,963.00        7,963.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
48/2560  ลงวนัที่  17
 มี.ค.2560

5

ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน (แผนงานบริหารทั่วไป)        29,479.00      29,479.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
49/2560  ลงวนัที่  17
 มี.ค.2560

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

วันที ่  31 มนีาคม 2560

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



6

ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน (แผนงานคลัง)        18,173.00      18,173.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
50/2560  ลงวนัที่  17
 มี.ค.2560

7

ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (แผนงานการศึกษา)            760.00          760.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
51/2560  ลงวนัที่  17
 มี.ค.2560

8
ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (แผนงานบริหาร
ทั่วไป)

       10,830.00      10,830.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
52/2560  ลงวนัที่  17
 มี.ค.2560

9
ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (แผนงานเคหะฯ)        29,240.00      29,240.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้

โดยตรง
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
53/2560  ลงวนัที่  17
 มี.ค.2560

10
ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (แผนงานคลัง)          1,520.00        1,520.00 ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้

โดยตรง
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
54/2560  ลงวนัที่  17
 มี.ค.2560

11
ค่าจัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (น้ ามัน) 
ประจ าเดือนเมษายน  2560

         1,162.00        1,162.00 ตกลงราคา นางศรีนวล  ใจหมั้น นางศรีนวล  ใจหมั้น เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขที5่5/2560
  ลงวนัที่  31 มี.ค.2560

12
ค่าวสัดุส านักงน (น้ าด่ืม) ประจ าเดือน           
 เมษายน 2560

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

ใบส่ังซ้ือ เลขที5่6/2560
  ลงวนัที่  31 มี.ค.2560

13
ค่าจัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (น้ ามัน) 
ประจ าเดือนเมษายน  2560

       14,460.00      14,460.00 ตกลงราคา สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฝายยาง
ประสบสุก จ ากัด

สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฝายยาง
ประสบสุก จ ากัด

เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังซ้ือ เลขที5่7/2560
  ลงวนัที่  31 มี.ค.2560

14
ค่าจ้างเหมาท าปา้ยไวนิล  ตามโครงการปลูกปา่            836.00          836.00 ตกลงราคา หจก.วายแอนด์เอ็น ซัพพลาย 

(1998)
หจก.วายแอนด์เอ็น ซัพ
พลาย (1998)

เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
51/2560  ลงวนัที่ 1 
มี.ค. 2560



15
ค่าจ้างเหมาท าอาหาร เล้ียงรับรองบคุคล          3,500.00        3,500.00 ตกลงราคา นางสาววไิลวรรณ  ล่ าสูง นางสาววไิลวรรณ  ล่ าสูง เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้

โดยตรง
ใบส่ังจ้างเลขที่ 
52/2560  ลงวนัที่ 1 
มี.ค. 2560

16
ค่าจ้างเหมาท าปา้ยไวนิล ตามคัดแยกขยะ          3,146.00        3,146.00 ตกลงราคา หจก.วายแอนด์เอ็น ซัพพลาย 

(1998)
หจก.วายแอนด์เอ็น ซัพ
พลาย (1998)

เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
53/2560  ลงวนัที่ 2 
มี.ค. 2560

17
ค่าจ้างเหมาท าปา้ย ตามโครงการบริการคน
พกิาร

         5,000.00        5,000.00 ตกลงราคา ร้านล าปางบล็อค ร้านล าปางบล็อค เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
54/2560  ลงวนัที่14 
มี.ค. 2560

18
ค่าจ้างเหมาท าปา้ยไวนิล ตามโครงการวนั
ทอ้งถิ่นไทย

           360.00          360.00 ตกลงราคา หจก.วายแอนด์เอ็น ซัพพลาย 
(1998)

หจก.วายแอนด์เอ็น ซัพ
พลาย (1998)

เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
55/2560  ลงวนัที่ 14 
มี.ค. 2560

19
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่งของเทศบาลต าบลทุ่งผ้ึง

         1,600.00        1,600.00 ตกลงราคา นายสุริยา  มุงเมือง นายสุริยา  มุงเมือง เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
56/2560  ลงวนัที่ 20 
มี.ค. 2560

20
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่งของเทศบาลต าบลทุ่งผ้ึง

           200.00          200.00 ตกลงราคา นายแหน่ง พรมดิษฐ นายแหน่ง พรมดิษฐ เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
57/2560  ลงวนัที่ 21 
มี.ค. 2560

21

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่งของเทศบาลต าบลทุ่งผ้ึง

         7,300.00        7,300.00 ตกลงราคา ร้าน เอ็น เอ็น แอร์ ร้านเอ็น เอ็น แอร์ เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
58/2560  ลงวนัที่ 24 
มี.ค. 2560

22

ค่าจ้างเหมาท ากรอบรูป รัชกาลที่ 10          1,500.00        1,500.00 ตกลงราคา ร้านการะเกตุ ร้านการะเกตุ เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
59/2560  ลงวนัที่ 29 
มี.ค. 2560

23

ค่าจ้างเหมาท าอาหาร ตามโครงการบริการ
คนพกิาร

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

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
60/2560  ลงวนัที่ 29 
มี.ค. 2560



24

ค่าจ้างเหมาท าปา้ยไวนิล ตามโครงการสร้าง
ฝายชะลอน้ า

           330.00          330.00 ตกลงราคา หจก.วายแอนด์เอ็น ซัพพลาย 
(1998)

หจก.วายแอนด์เอ็น ซัพ
พลาย (1998)

เปน็ผู้ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
61/2560  ลงวนัที่ 29 
มี.ค. 2560

25

โครงการก่อสร้างล าเหมืองรูปตัวยู บา้นแจ้คอน
     หมู่ที่  2 ต าบลทุ่งผ้ึง

       66,000.00      68,000.00 ตกลงราคา หจก.สินทวเีคหะกิจ หจก.สินทวเีคหะกิจ เปน็ผู้รับจ้างที่
ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

สัญญาจ้างเลขที่ 
10/2560  ลงวนัที่  20
 มี.ค. 2560

26

โครงการก่อสร้างวางทอ่ส่งน้ า  บา้ทุ่งผ้ึง      
หมู่ที่  4  ต าบลทุ่งผ้ึง

      142,000.00    144,000.00 ตกลงราคา หจก.สินทวเีคหะกิจ หจก.สินทวเีคหะกิจ เปน็ผู้รับจ้างที่
ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

สัญญาจ้างเลขที่ 
11/2560  ลงวนัที่  20
 มี.ค. 2560

27

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
   บา้ทุ่งฮ้าง  หมู่ที่  1  ต าบลทุ่งผ้ึง

      442,000.00    444,000.00 ตกลงราคา หจก.ชัยบตุรก่อสร้าง หจก.ชัยบตุรก่อสร้าง เปน็ผู้รับจ้างที่
ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

สัญญาจ้างเลขที่ 
12/2560  ลงวนัที่  29
มี.ค. 2560

28

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
   บา้ทุ่งผ้ึง  หมู่ที่  4  ต าบลทุ่งผ้ึง

      495,000.00    497,000.00 ตกลงราคา หจก.ชัยบตุรก่อสร้าง หจก.ชัยบตุรก่อสร้าง เปน็ผู้รับจ้างที่
ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

สัญญาจ้างเลขที่ 
13/2560  ลงวนัที่  29
มี.ค. 2560


