
 



                          แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....มกราคม...2563......... 
หน่วยงาน :  เทศบาลต าบลบ้านตาล  อ าเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่  

วันที่  31  มกราคม  2563 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ   
จัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1. จัดซื้อสมดุงานวันเด็ก 16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง เฉลิมการพิมพ ์
เสนอ 16,000 

เฉลิมการพิมพ ์
เสนอ 16,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

074/2563 
2 ม.ค. 2563 

2. จัดซื้ออาหารเสริมนมฯ ศพด. 
 

12,317.76 12,317.76 เฉพาะเจาะจง บ.เฟรชมิลล ์
เสนอ 12,317.76 

บ.เฟรชมิลล ์
12,317.76 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

075/2563 
2 ม.ค. 2563 

3. จัดซื้ออาหารเสริมนมฯ  
นมโรงเรียน  

33,873.84 33,873.84 เฉพาะเจาะจง บ.เฟรชมิลล ์
เสนอ 33,873.84 

บ.เฟรชมิลล ์
33,873.84 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

076/2563 
2 ม.ค. 2563 

4. จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน  
เดือนมกราคม 

6,250 6,250 เฉพาะเจาะจง นางสาคร  ใหม่แก้ว 
เสนอ 6,250 

นางสาคร  ใหม่แก้ว 
เสนอ 6,250 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

077/2563 
2 ม.ค. 2563 

5. จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน  
เดือนมกราคม 

3,750 3,750 เฉพาะเจาะจง นายบญุมี จันทร์ปุด๊ 
เสนอ 3,750 

นายบญุมี จันทร์ปุด๊ 
เสนอ 3,750 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

078/2563 
2 ม.ค. 2563 

6. จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน  
เดือนมกราคม 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ กนัทะค า 
เสนอ 9,000 

นายประพันธ์ กนัทะค า 
9,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

079/2563 
2 ม.ค. 2563 

7. จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน  
เดือนมกราคม 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต  ทนันชัย 
เสนอ 8,000 

นายธนกฤต  ทนันชัย 
เสนอ 8,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

080/2563 
2 ม.ค. 2563 

8. จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน  
เดือนมกราคม 

8,400 8,400 เฉพาะเจาะจง นายกว๋น จินะโต้ง 
เสนอ 8,400 

นายกว๋น จินะโต้ง 
เสนอ 8,400 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

081/2563 
2 ม.ค. 2563 

9. จัดซื้อวัสดุการเกษตร 
(แผงไม้ไผ่) 

2,600 2,600 เฉพาะเจาะจง เพชรจักสาน 
เสนอ 2,600 

เพชรจักสาน 
2,600 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

082/2563 
2 ม.ค. 2563 

10 จัดซื้อของขวัญของรางวัล 
(วันเด็ก) 

14,483 14,483 เฉพาะเจาะจง หจก.เป่าเปา 
เสนอ 14,483 

หจก.เป่าเปา 
14,483 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

084/2563 
6 ม.ค. 2563 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 
                       ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....มกราคม...2563......... 

หน่วยงาน :  เทศบาลต าบลบ้านตาล  อ าเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่  
วันที่  31 มกราคม  2563 

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ   
จัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

11. จ้างเหมาจดัท าสถานท่ี ซุ้ม
กิจกรรม ตามโครงการวันเด็ก 

19,000 19,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิต สมบัติใหม ่
เสนอ 19,000 

น.ส.นิต สมบัติใหม ่
19,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

085/2563 
6 ม.ค. 2563 

12. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการ
กีฬาประชาชนฯ 2563 

11,550 11,550 เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองฮอดสปอร์ต 
เสนอ 11,550 

หจก.เมืองฮอดสปอร์ต 
11,550 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

086/2563 
6 ม.ค. 2563 

13. จ้างเหมาเครื่องเสยีงพร้อมติดตั้ง
ระบบไฟ ตามโครงการวันเด็ก 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิต สมบัติใหม ่
เสนอ 8,000 

น.ส.นิต สมบัติใหม ่
8,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

087/2563 
6 ม.ค. 2563 

14. จัดซื้อขนม ตามโครงการวันเด็ก 16,584 16,584 เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่จรรยา 
เสนอ 16,584 

บจก.เชียงใหม่จรรยา 
16,584 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

088/2563 
6 ม.ค. 2563 

15. จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์
ส านักงาน แบบท่ี 2 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซ์ ฮอด 
เสนอ 29,500 

หจก.แอดไวซ์ ฮอด 
เสนอ 29,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

089/2563 
9 ม.ค. 2563 

พีเอ็นคอมพิวเตอร ์
เสนอ 32,000 

ร้าน YAI_SOUND 
เสนอ 34,000 

16. จัดซื้อครภุัณฑเ์ครื่องส ารองไฟ
ขนาด  800 VA 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซ์ ฮอด 
เสนอ 2,450 

หจก.แอดไวซ์ ฮอด 
เสนอ 2,450 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

090/2563 
9 ม.ค. 2563 

พีเอ็นคอมพิวเตอร ์
เสนอ 2,500 

ร้าน YAI_SOUND 
เสนอ 2,690 

 

แบบ สขร. 1 



                       ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....มกราคม...2563......... 
หน่วยงาน :  เทศบาลต าบลบ้านตาล  อ าเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่  

วันที่  31 มกราคม  2563 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ   
จัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

17. จ้างจัดท ากิจกรรมเสริมสรา้ง
พัฒนาการเด็ก (วันเด็ก) 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง ส.ต.ญ.พัทธ์ธีรา  ศรีสวรรยา 
เสนอ 15,000 

ส.ต.ญ.พัทธ์ธีรา  ศรีสวรรยา 
15,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

091/2563 
9  ม.ค. 2563 

18. จ้างท าป้ายไวนลิ งานวันเด็ก 2,880 2,880 เฉพาะเจาะจง ร้านวัชรพล 
เสนอ 2,880 

ร้านวัชรพล 
2,880 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

092/2563 
9  ม.ค. 2563 

19. จัดซื้อวสัดุคอมพิวเตอร์  
(ส านักปลัด) 

984 984 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซ์ ฮอด 
เสนอ 984 

หจก.แอดไวซ์ ฮอด 
984 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

093/2563 
9  ม.ค. 2563 

20. จัดซื้ออาหารเสริมนมฯ ศพด. 
(มกราคม) 

15,489.00 15,489.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฟรชมิลล ์
เสนอ 15,489.00 

บ.เฟรชมิลล ์
15,489.00 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

094/2563 
9  ม.ค. 2563 

21. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  
(ส านักปลัด) 

9,299 9,299 เฉพาะเจาะจง ปัญญาพาณิชย ์
เสนอ 9,299 

ปัญญาพาณิชย ์
9,299 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

095/2563 
9  ม.ค. 2563 

22. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
(ส านักปลัด) 

4,420 4,420 เฉพาะเจาะจง ปัญญาพาณิชย ์
เสนอ 4,420 

ปัญญาพาณิชย ์
4,420 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

096/2563 
9  ม.ค. 2563 

23. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์
(ส านักปลัด) 

350 350 เฉพาะเจาะจง ปัญญาพาณิชย ์
เสนอ 350 

ปัญญาพาณิชย ์
350 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

097/2563 
9  ม.ค. 2563 

24. จัดซื้อครภุัณฑ์งานบ้านงานครัว 
(ถังต้มน้ าไฟฟ้า จุน้ า 21 ล.) 

16,900 16,900 เฉพาะเจาะจง ชญาภาแอนด์บสิิเนส 
เสนอ 15,900 

ชญาภาแอนด์บสิิเนส 
เสนอ 15,900 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

098/2563 
13  ม.ค. 2563 

ร้านนวพรรณฯ 
เสนอ 16,900 
ร้านธมิตาการค้า 
เสนอ 16,500 

25 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อ คสล. 
ขนาด 100 ĭ 40 ซม. 

2,823 2,823 เฉพาะเจาะจง บ.ปิยะภณัฑ์จ ากดั 
เสนอ 2,823 

บ.ปิยะภณัฑ์จ ากดั 
2,823 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

0992563 
13  ม.ค. 2563 

 

แบบ สขร. 1 



                       ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....มกราคม...2563......... 
หน่วยงาน :  เทศบาลต าบลบ้านตาล  อ าเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่  

วันที่  31 มกราคม  2563 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ   
จัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

26. จัดซื้ออาหารเสริมนมฯ  
นมโรงเรียน (มกราคม) 

10,838.52 10,838.52 เฉพาะเจาะจง บ.เฟรชมิลล ์
เสนอ 10,838.52 

บ.เฟรชมิลล ์
10,838.52 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

100/2563 
9  ม.ค. 2563 

27. จัดซื้อถ้วยรางวัล  
โครงการงานกีฬาประชาชน 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองฮอดสปอร์ต 
เสนอ 9,000 

หจก.เมืองฮอดสปอร์ต 
9,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

101/2563 
13  ม.ค. 2563 

28. จัดซื้อวัสดุอุปกรณส์ าหรับงาน
กีฬาประชาชน 

6,420 6,420 เฉพาะเจาะจง ปัญญาพาณิชย ์
เสนอ 6,420 

ปัญญาพาณิชย ์
6,420 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

102/2563 
13  ม.ค. 2563 

29. จ้างเหมาเตรียมพิธี เปิด – ปิด 
โครงการงานกีฬาประชาชน 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นส.วาสนา จนัตาละ 
เสนอ 5,000 

นส.วาสนา จนัตาละ 
5,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

103/2563 
13  ม.ค. 2563 

30. จ้างเหมาเครื่องเสยีง 
โครงการงานกีฬาประชาชน 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นส.วาสนา จนัตาละ 
เสนอ 8,000 

นส.วาสนา จนัตาละ 
8,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

104/2563 
13  ม.ค. 2563 

31. จ้างเหมาจดัท าอาหาร 
โครงการงานกีฬาประชาชน 

22,900 22,900 เฉพาะเจาะจง นางสคุ า กบกันทา 
เสนอ 22,900 

นางสคุ า กบกันทา 
22,900 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

104/2563 
13  ม.ค. 2563 

32. จ้างเหมาจดัท าอาหาร 
โครงการงานวันเด็ก 

18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง นางสคุ า กบกันทา 
เสนอ 18,000 

นางสคุ า กบกันทา 
18,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

104/2563 
13  ม.ค. 2563 

33. จ้างท าป้ายไวนลิ งานกีฬา 360 360 เฉพาะเจาะจง ร้านวัชรพล 
เสนอ 360 

ร้านวัชรพล 
360 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

105/2563 
13  ม.ค. 2563 

34. จ้างเหมารถแทร็กเตอร์ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ (ส านักปลัด) 

900 900 เฉพาะเจาะจง นายเขื่อน หวันแดง 
เสนอ 900 

นายเขื่อน หวันแดง 
เสนอ 900 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

106/2563 
13  ม.ค. 2563 

35 จัดซื้อวสัดไุฟฟ้าและวิทย ุ
(ไมคแ์ละสายไมค์) กองช่าง 

2,090 2,090 เฉพาะเจาะจง วีอาร์เทคนิคซาวด ์
เสนอ 2,090 

วีอาร์เทคนิคซาวด ์
2,090 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

107/2563 
13  ม.ค. 2563 

 
 
 
 
 

แบบ สขร. 1 



                       ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....มกราคม...2563......... 
หน่วยงาน :  เทศบาลต าบลบ้านตาล  อ าเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่  

วันที่  31 มกราคม  2563 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ   
จัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

36. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
(ส านักปลัด) 

1,984 1,984 เฉพาะเจาะจง บ.ธีรวุฒิ การค้า 
เสนอ 1,984 

บ.ธีรวุฒิ การค้า 
1,984 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

111/2563 
22  ม.ค. 2563 

37. จัดซื้อหน้ากากอนามยั ป้องกัน
ค่าฝุ่น PM 2.5  (งบกลาง)  
จ านวน 1,000 ช้ิน 

35,000 35,000 เฉพาะเจาะจง ร้านธรรมบุตร 
เสนอ 35,000 

ร้านธรรมบุตร 
35,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

112/2563 
27  ม.ค. 2563 

หจก.จักรภัทรการค้า 
เสนอ 50,000 

ร้านกิ่งดาวการค้า 
เสนอ 38,000 

38. จัดซื้อครภุัณฑเ์ครื่องเป่าใบไม ้ 53,500 53,500 เฉพาะเจาะจง บ.ธีรวุฒิ การค้า 
เสนอ 47,000 

บ.ธีรวุฒิ การค้า 
47,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

113/2563 
27  ม.ค. 2563 

ร้าน ช.ศิริยนต ์
เสนอ 48,000 

วีระชัยเคมีกจิเกษตร 
เสนอ 48,400 

39. จัดซื้อหนังสือพิมพ์เทศบาล 
เดือนมกราคม 

310 310 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมภณัฑ ์
เสนอ 310 

ร้านพร้อมภณัฑ ์
310 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

114/2563 
27  ม.ค. 2563 

40. จัดซื้อหนังสือพิมพ์หมู่บา้น 
เดือนมกราคม 

3,255 3,255 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมภณัฑ ์
เสนอ 3,255 

ร้านพร้อมภณัฑ ์
3,255 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

115/2563 
27  ม.ค. 2563 

41. จัดซื้อน้ าแข็ง งานกีฬาประชาชน 4,680 4,680 เฉพาะเจาะจง นายดวงเดช ใจแก้ว 
เสนอ 4,680 

นายดวงเดช ใจแก้ว 
4,680 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

116/2563 
27  ม.ค. 2563 

 
 
 
 
 

แบบ สขร. 1 



                       ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....มกราคม...2563......... 
หน่วยงาน :  เทศบาลต าบลบ้านตาล  อ าเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่  

วันที่  31 มกราคม  2563 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ   
จัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

42. จัดซื้อน้ าดื่ม งานกีฬาประชาชน 1,710 1,710 เฉพาะเจาะจง น้ าดื่มไชโย 
เสนอ 1,710 

น้ าดื่มไชโย 
1,710 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

117/2563 
27  ม.ค. 2563 

43. จัดซื้อของที่ระลึก งานวันเด็ก 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นางขันแก้ว สุขค าติ๊บ 
เสนอ 1,500 

นางขันแก้ว สุขค าติ๊บ  
1,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

118/2563 
27  ม.ค. 2563 

44. จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 
ทะเบียน กย 3783 

1,126.71 1,126.71 เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุ ชม.เซลล ์
เสนอ 1,126.71 

บ.อีซูซุ ชม.เซลล ์
1,126.71 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

119/2563 
31  ม.ค. 2563 

45. จ้างท าป้ายไวนิล โครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาฯ 

720 720 เฉพาะเจาะจง ร้านวัชรพล 
เสนอ 720 

ร้านวัชรพล 
720 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

120/2563 
31  ม.ค. 2563 

46. จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน  
เดือนธันวาคม 

6,250 6,250 เฉพาะเจาะจง นางสาคร  ใหม่แก้ว 
เสนอ 6,250 

นางสาคร  ใหม่แก้ว 
เสนอ 6,250 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

121/2563 
31  ม.ค. 2563 

47. จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน  
เดือนธันวาคม 

3,750 3,750 เฉพาะเจาะจง นายบญุมี จันทร์ปุด๊ 
เสนอ 3,750 

นายบญุมี จันทร์ปุด๊ 
เสนอ 3,750 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

122/2563 
31  ม.ค. 2563 

48. จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน  
เดือนธันวาคม 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ กนัทะค า 
เสนอ 9,000 

นายประพันธ์ กนัทะค า 
9,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

123/2563 
31  ม.ค. 2563 

49. จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน  
เดือนธันวาคม 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต  ทนันชัย 
เสนอ 8,000 

นายธนกฤต  ทนันชัย 
เสนอ 8,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

124/2563 
31  ม.ค. 2563 

50. จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน  
เดือนธันวาคม 

8,400 8,400 เฉพาะเจาะจง นายกว๋น จินะโต้ง 
เสนอ 8,400 

นายกว๋น จินะโต้ง 
เสนอ 8,400 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

125/2563 
31  ม.ค. 2563 

 
 
 

แบบ สขร. 1 


