
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  เทศบาลต าบลบ้านตาล อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ( กองคลัง ) 

ที ่ ชม 58902 / 005                        วันที่    31  ตุลาคม   2561   

เรื่อง  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

เรียน นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาล (ผ่านปลัดเทศบาลต าบลบ้านตาล) 

  ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้      
ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นั้น 

  ดังนั้น งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านตาล จึงด าเนินจัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง    
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการดังกล่าว ประจ า เดือนตุลาคม 2561 ตามแบบสรุปผล   
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ( สขร. 1 ) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                              (นางสาวลภัสรดา  ตาติวงค์) 
                              เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
                                        เจ้าหน้าที ่                 ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อ านวยการกองคลัง       
                                                                     …………………………………………………………………………..                                                                                                                        
                                                                     ..………………………………………………………………………... 
 

                                                                                      ( นางวัลภา    รงัสิยานนท์) 
                                                                                          ผู้อ านวยการกองคลัง 
                                                                                            หวัหน้าเจ้าหน้าที่ 
ความเห็นปลัดเทศบาล 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. .......................................... 
 

(ลงชื่อ)................................................. 
                                                      ( นายอนันต์    ตาสีมูล ) 
                                                    ปลัดเทศบาลต าบลบ้านตาล                                    

ค าสั่งนายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาล 

(    )    ทราบ  
 

                                      ( นายธเนศ  โกฏค าลือ ) 
                          นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาล 
 
 



                          แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....ตุลาคม...2561......... 
หน่วยงาน :  เทศบาลต าบลบ้านตาล  อ าเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่  

วันที่  31  ตุลาคม  2561 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ   
จัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1. หนังสือพิมพ์ 3,560 3,560 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมภณัฑ ์
เสนอ 3,560.- 

ร้านพร้อมภณัฑ ์
3,560.- 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

2. ตลับหมึกเติมเครื่องปริ้นซ์เตอร์ 
กองการศึกษา (ศพด.ทุ่งโป่ง) 

3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาพาณิชย ์
เสนอ 3,600.- 

ร้านพัฒนาพาณิชย ์
3,600.- 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

003/2562 
22 ต.ค. 2561 

3. ตลับหมึกเติมเครื่องปริ้นซ์เตอร์ 
HP Laser jet pro 203 สีด าแท้  
หมายเลขครุภัณฑ ์ 

501-61-0087 

7,360 7,360 เฉพาะเจาะจง ร้านทัศน์ศิริ คอมฯ 
เสนอ 7,360.- 

ร้านทัศน์ศิริ คอมฯ 
เสนอ 7,360.- 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

004/2562 
22 ต.ค. 2561 

ร้าน เอ็น.ซี. เทรดดิ้ง 
เสนอ 7,500.- 

ร้านพี.เอส.โทนเนอร ์
เสนอ 7,549.- 

4. วัสดุส านักงาน (กองคลัง)  
จ านวน 3 รายการ 

4,660 4,660 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาพาณิชย ์
เสนอ 4,660.- 

ร้านพัฒนาพาณิชย ์
4,660.- 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

005/2562 
22 ต.ค. 2561 

5. วัสดุส านักงาน (ส านักปลดั)  
จ านวน 2 รายการ 

2,620 2,620 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาพาณิชย ์
เสนอ 2,620.- 

ร้านพัฒนาพาณิชย ์
2,620.- 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

006/2562 
22 ต.ค. 2561 

6. วัสดุก่อสร้าง ซ่อมห้องน้ า สนง. 5,329 5,329 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยภณัฑฮ์อด 
เสนอ 5,329.- 

ร้านปิยภณัฑฮ์อด 
5,329.- 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

007/2562 
29 ต.ค. 2561 

7. น้ าดื่ม (ศดว.) 240 240 เฉพาะเจาะจง น้ าดื่มไชโย 
เสนอ 240.- 

น้ าดื่มไชโย 
240.- 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณจัดซ้ือ 

008/2562 
29 ต.ค. 2561 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้จัดท า                                                                     ลงชื่อ..............................................ผู้ตรวจสอบ 
      ( นางสาวลภัสรดา  ตาตวิงค์ )                                                                                     ( นางวัลภา    รังสิยานนท์ ) 
                  เจ้าหน้าที่                                                                                                        หัวหนา้เจ้าหน้าที่ 

แบบ สขร. 1 



                          แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....ตุลาคม...2561......... 
หน่วยงาน :  เทศบาลต าบลบ้านตาล  อ าเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่  

วันที่  31  ตุลาคม  2561 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ   
จัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

8. โครงการปรับปรุงถนนโอเวอร์
เลย์ด้วยแอสฟัลติก  
สายข้างศาลาเอนกประสงค์ 
บ้านตาลเหนือ ม.1 

490,000 490,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สามบี เจรญิทรัพย ์
เสนอ 489,500.- 

หจก.นนทพันธ์  
เอนจิเนียริ่ง 

เสนอ 488,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ

จัดซื้อ และ เสนอราคาต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 002/2562 
31 ต.ค. 2561 

หจก.นนทพันธ์  
เอนจิเนียริ่ง 

เสนอ 488,000 
 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้จัดท า                                                                     ลงชื่อ..............................................ผู้ตรวจสอบ 
      ( นางสาวลภัสรดา  ตาตวิงค์ )                                                                                     ( นางวัลภา    รังสิยานนท์ ) 
                  เจ้าหน้าที่                                                                                                        หัวหนา้เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ สขร. 1 


