
แบบ สขร 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

จัดซ้ือวัสดุเช้ิอเพลิงและ 8,000 ร้ำนสมบูรณ์บริกำร ร้ำนสมบูรณ์บริกำร เสนอรำคำต่ ำสุดเป็นไป ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 001/2562
หล่อล่ืน ประจ ำเดือน ต.ค.61 โดยนำยสมบูรณ์   สูงขำว โดยนำยสมบูรณ์   สูงขำว ตำมเง่ือนไขท่ี อบต. ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2561

วังทรำยค ำ ก ำหนด

จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนท่ัวไป 21,000 น.ส.วัชรำพร   ไวสติ น.ส.วัชรำพร   ไวสติ เสนอรำคำต่ ำสุดเป็นไป ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 001/2562
(กองคลัง) ตำมเง่ือนไขท่ี อบต. ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2561
ประจ ำเดือน ต.ค.-ธ.ค.61 วังทรำยค ำ ก ำหนด

จ้ำงเหมำผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 21,000 นำงวิไลลักษณ์   ชุ่มชำ นำงวิไลลักษณ์   ชุ่มชำ เสนอรำคำต่ ำสุดเป็นไป ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 002/2562
ศพด.ปงวัง ตำมเง่ือนไขท่ี อบต. ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2561
ประจ ำเดือน ต.ค.-ธ.ค.61 วังทรำยค ำ ก ำหนด

จ้ำงเหมำผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 21,000 น.ส.ดำวนภำ   กล้ำหำญ น.ส.ดำวนภำ   กล้ำหำญ เสนอรำคำต่ ำสุดเป็นไป ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 003/2562
ศพด.ต้นฮ่ำง ตำมเง่ือนไขท่ี อบต. ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2561
ประจ ำเดือน ต.ค.-ธ.ค.61 วังทรำยค ำ ก ำหนด

จ้ำงเหมำผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 21,000 น.ส.ศรีแพร   เชิงเร็ว น.ส.ศรีแพร   เชิงเร็ว เสนอรำคำต่ ำสุดเป็นไป ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 004/2562
ศพด.ทุ่งฮี ตำมเง่ือนไขท่ี อบต. ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2561
ประจ ำเดือน ต.ค.-ธ.ค.61 วังทรำยค ำ ก ำหนด

จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนท่ัวไป 21,000 น.ส.นิภำวรรณ   แก้วประภำ น.ส.นิภำวรรณ   แก้วประภำ เสนอรำคำต่ ำสุดเป็นไป ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 005/2562
(ส ำนักปลัด) ตำมเง่ือนไขท่ี อบต. ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2561
ประจ ำเดือน ต.ค.-ธ.ค.61 วังทรำยค ำ ก ำหนด

4 เฉพำะเจำะจง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทรำยค ำ อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง

วันท่ี 31  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.  2561   

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

1 เฉพำะเจำะจง

2 เฉพำะเจำะจง

3 เฉพำะเจำะจง

6 เฉพำะเจำะจง

5 เฉพำะเจำะจง



แบบ สขร 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

จ้ำงเหมำพนักงำนขับรถ 21,000 นำยเสมือน   กล้ำหำญ นำยเสมือน   กล้ำหำญ เสนอรำคำต่ ำสุดเป็นไป ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 006/2562
บรรทุกน้ ำเอนกประสงค์ ตำมเง่ือนไขท่ี อบต. ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2561
ประจ ำเดือน ต.ค.-ธ.ค.61 วังทรำยค ำ ก ำหนด

จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำท่ี 21,000 นำยธงชัย   เชิงเร็ว นำยธงชัย   เชิงเร็ว เสนอรำคำต่ ำสุดเป็นไป ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 007/2562
รักษำควำมปลอดภัย ตำมเง่ือนไขท่ี อบต. ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2561
ประจ ำเดือน ต.ค.-ธ.ค.61 วังทรำยค ำ ก ำหนด

จ้ำงเหมำคนงำนเก็บขยะ 21,000 นำยเมำ   ล ำมะนิต นำยเมำ   ล ำมะนิต เสนอรำคำต่ ำสุดเป็นไป ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 008/2562
ประจ ำเดือน ต.ค.-ธ.ค.61 ตำมเง่ือนไขท่ี อบต. ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2561

วังทรำยค ำ ก ำหนด

จ้ำงเหมำคนงำนเก็บขยะ 21,000 นำยบุญส่ง   ใจบุญ นำยบุญส่ง   ใจบุญ เสนอรำคำต่ ำสุดเป็นไป ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 009/2562
ประจ ำเดือน ต.ค.-ธ.ค.61 ตำมเง่ือนไขท่ี อบต. ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2561

วังทรำยค ำ ก ำหนด

จ้ำงเหมำคนงำนขับรถบบรทุกขยะ 21,000 นำยสุทิน   จัดดี นำยสุทิน   จัดดี เสนอรำคำต่ ำสุดเป็นไป ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 010/2562
ประจ ำเดือน ต.ค.-ธ.ค.61 ตำมเง่ือนไขท่ี อบต. ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2561

วังทรำยค ำ ก ำหนด
จ้ำงเหมำคนงำนธุรกำรกองช่ำง 21,000 น.ส.กัลย์สุดำ   แก้วประภำ น.ส.กัลย์สุดำ   แก้วประภำ เสนอรำคำต่ ำสุดเป็นไป ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 011/2562
ประจ ำเดือน ต.ค.-ธ.ค.61 ตำมเง่ือนไขท่ี อบต. ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2561

วังทรำยค ำ ก ำหนด

7 เฉพำะเจำะจง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทรำยค ำ อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง

วันท่ี 31  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

8 เฉพำะเจำะจง

9 เฉพำะเจำะจง

10 เฉพำะเจำะจง

11 เฉพำะเจำะจง

12 เฉพำะเจำะจง



แบบ สขร 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

จ้ำงเหมำจัดท ำพวงมำลำ 1,000 นำงบุญยีร์   กุลเดชำนันท์ นำงบุญยีร์   กุลเดชำนันท์ เสนอรำคำต่ ำสุดเป็นไป ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 012/2562
ดอกไม้สด ตำมเง่ือนไขท่ี อบต. ลงวันท่ี 11 ต.ค. 2561

วังทรำยค ำ ก ำหนด

จ้ำงเหมำจัดท ำพวงมำลำ 1,000 นำงบุญยีร์   กุลเดชำนันท์ นำงบุญยีร์   กุลเดชำนันท์ เสนอรำคำต่ ำสุดเป็นไป ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 013/2562
ดอกไม้สด ตำมเง่ือนไขท่ี อบต. ลงวันท่ี 18 ต.ค. 2561
งำนวันปิยะมหำรำช วังทรำยค ำ ก ำหนด

จ้ำงเหมำซ่อมรถบรรทุกขยะ 800 ร้ำนวังเหนือยำงยนต์ ร้ำนวังเหนือยำงยนต์ เสนอรำคำต่ ำสุดเป็นไป ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 014/2562
ทะเบียน 81-3466 ล ำปำง ตำมเง่ือนไขท่ี อบต. ลงวันท่ี 22 ต.ค. 2561
(ปะยำง) วังทรำยค ำ ก ำหนด

จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์ 2,800 เดชไดนำโม-แอร์ เดชไดนำโม-แอร์ เสนอรำคำต่ ำสุดเป็นไป ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 015/2562
ทะเบียน กฉ 4830 ล ำปำง โดยนำยไพสนธ์   รำชคม โดยนำยไพสนธ์   รำชคม ตำมเง่ือนไขท่ี อบต. ลงวันท่ี 29 ต.ค.2561

วังทรำยค ำ ก ำหนด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทรำยค ำ อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง

15 เฉพำะเจำะจง

วันท่ี 31  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

14 เฉพำะเจำะจง

13 เฉพำะเจำะจง

16 เฉพำะเจำะจง









                                           


