
1

แบบ  สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่ วันที่สัญญา/ข้อตกลง

1 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร 600  - เฉพาะเจาะจง นางปทมุพร ชัยยศ 600 นางปทมุพร ชัยยศ 600
สินค้าดีมี

คุณภาพได้
มาตรฐาน

0234/64 15/2/2564

2
จัดซ้ือวสัดุฝึกอบรม 
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
(อุ้ยม่วนใจ)๋

680  - เฉพาะเจาะจง  นายโยธนิ อุดตึง 680  นายโยธนิ อุดตึง 680
สินค้าดีมี

คุณภาพได้
มาตรฐาน

0240/64 11/2/2564

3 จัดจ้างเหมาซักผ้าปโูต๊ะ 480  - เฉพาะเจาะจง นางอนงค์ ลังการ์สิทธิ์ 480 นางอนงค์ ลังการ์สิทธิ์ 480
บริการดีมี
คุณภาพได้
มาตรฐาน

0231/64 15/2/2564

4
จัดซ้ือน้้ายาพน่เชื้อโรค 
โครงการรณรงค์ปอ้งกันโรค
ไข้หวดันกฯ

9,120  - เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด เคม

เทค แอนด์ เมดิคอ
ลกรุ๊ป

9,120
หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด 
เคมเทค แอนด์ เมดิ

คอลกรุ๊ป
9,120

สินค้าดีมี
คุณภาพได้
มาตรฐาน

0239/64 3/2/2564

5
จัดจ้างรถแบค็โฮ (เปดิทาง
น้้าบริเวณซอยข้างสนาม
กีฬาบา้นแปน้)

12,000  - เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด รัก

รามเรือง
12,000

หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด 
รักรามเรือง

12,000
บริการดีมี
คุณภาพได้
มาตรฐาน

0238/64 15/2/2564

6 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง ศึกษา 3,680  - เฉพาะเจาะจง
หจก.ล้าพนูธนวฒัน์

ก่อสร้าง
3,680

หจก.ล้าพนูธนวฒัน์
ก่อสร้าง

3,680
สินค้าดีมี

คุณภาพได้
มาตรฐาน

0245/64 19/2/2564

สรปุผลการจัดซ้ือจัดจ้าง  รอบเดือน  มีนาคม  2564
เทศบาลต าบลบา้นแปน้  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง สัญญาจ้าง/ข้อตกลง
ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิซ้ือจ้าง ราคากลาง วิธีการซ้ือหรอืจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก



2

แบบ  สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่ วันที่สัญญา/ข้อตกลง

สรปุผลการจัดซ้ือจัดจ้าง  รอบเดือน  มีนาคม  2564
เทศบาลต าบลบา้นแปน้  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง สัญญาจ้าง/ข้อตกลง
ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิซ้ือจ้าง ราคากลาง วิธีการซ้ือหรอืจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก

7
จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
ศึกษา

4,912  - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าพนูกิ๊ฟท์ 4,912 หจก.ล้าพนูกิ๊ฟท์ 4,912
สินค้าดีมี

คุณภาพได้
มาตรฐาน

0230/64 15/2/2564

8 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ สป. 288  - เฉพาะเจาะจง
บ.เอ พี คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เทเลโฟน จ ำกัด 288

บ.เอ พี คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เทเลโฟน จ ำกัด 288

สินค้าดีมี
คุณภาพได้
มาตรฐาน

0242/64 16/2/2564

9 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ คลัง 500  - เฉพาะเจาะจง
บ.เอ พี คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เทเลโฟน จ ำกัด 500

บ.เอ พี คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เทเลโฟน จ ำกัด 500

สินค้าดีมี
คุณภาพได้
มาตรฐาน

0236/64 16/2/2564

10 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ ศึกษา 4,250  - เฉพาะเจาะจง
บ.เอ พี คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เทเลโฟน จ ำกัด 4,250

บ.เอ พี คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เทเลโฟน จ ำกัด 4,250

สินค้าดีมี
คุณภาพได้
มาตรฐาน

0232/64 15/2/2564

11
จัดจ้างท้าปา้ยไวนิล 
โครงการปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหาหมอกควนั

4,500  - เฉพาะเจาะจง
ร้ำนเปน็หนึ่ง2009
อำร์ทแอนด์ดีไซน์

4,500
ร้ำนเปน็หนึ่ง2009
อำร์ทแอนด์ดีไซน์

4,500
บริการดีมี
คุณภาพได้
มาตรฐาน

0248/64 17/2/2564

12 จัดจ้างท้าปา้ยอคลิลิค ศึกษา 2,500  - เฉพาะเจาะจง
นำยจักรพนัธ ์นันต๊ะ

กำศ
2,500

นายจักรพนัธ ์นันต๊ะ
กาศ

2,500
บริการดีมี
คุณภาพได้
มาตรฐาน

0244/64 19/2/2564



3

แบบ  สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่ วันที่สัญญา/ข้อตกลง

สรปุผลการจัดซ้ือจัดจ้าง  รอบเดือน  มีนาคม  2564
เทศบาลต าบลบา้นแปน้  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง สัญญาจ้าง/ข้อตกลง
ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิซ้ือจ้าง ราคากลาง วิธีการซ้ือหรอืจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก

13 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง หนิคลุก 4,400  - เฉพาะเจาะจง นายกมล วรรณ์ดี 4,400 นายกมล วรรณ์ดี 4,400
สินค้าดีมี

คุณภาพได้
มาตรฐาน

0246/64 22/2/2564

14
จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 
โครงการเฝ้าระวงัการเกิด
โรคอุบติัใหม่ฯ

2,000  - เฉพาะเจาะจง ร้านตะวนั 2,000 ร้านตะวนั 2,000
สินค้าดีมี

คุณภาพได้
มาตรฐาน

0251/64 24/2/2564

15
ซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง บพ 
8861 ลพ.

2,460  - เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นแปน้ไดนาโม 2,460 ร้านบา้นแปน้ไดนาโม 2,460
บริการดีมี
คุณภาพได้
มาตรฐาน

0267/64 2/3/2564

16
จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

480  - เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นแปน้ไดนาโม 480 ร้านบา้นแปน้ไดนาโม 480
สินค้าดีมี

คุณภาพได้
มาตรฐาน

0266/64 1/3/2564

17 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง ช่าง 1,125  - เฉพาะเจาะจง
หจก.ล้าพนูธนวฒัน์

ก่อสร้าง
1,125

หจก.ล้าพนูธนวฒัน์
ก่อสร้าง

1,125
สินค้าดีมี

คุณภาพได้
มาตรฐาน

0273/64 8/3/2564

18 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง ช่าง 3,940  - เฉพาะเจาะจง
หจก.ล้าพนูธนวฒัน์

ก่อสร้าง
3,940

หจก.ล้าพนูธนวฒัน์
ก่อสร้าง

3,940
สินค้าดีมี

คุณภาพได้
มาตรฐาน

0274/64 8/3/2564



4

แบบ  สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่ วันที่สัญญา/ข้อตกลง

สรปุผลการจัดซ้ือจัดจ้าง  รอบเดือน  มีนาคม  2564
เทศบาลต าบลบา้นแปน้  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง สัญญาจ้าง/ข้อตกลง
ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิซ้ือจ้าง ราคากลาง วิธีการซ้ือหรอืจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก

19
จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
สป.

5,608  - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าพนูกิ๊ฟท์ 5,608 หจก.ล้าพนูกิ๊ฟท์ 5,608
สินค้าดีมี

คุณภาพได้
มาตรฐาน

0268/64 24/2/2564

20 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 3,550  - เฉพาะเจาะจง
บ.เอ พี คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เทเลโฟน จ ำกัด 3,550

บ.เอ พี คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เทเลโฟน จ ำกัด 3,550

สินค้าดีมี
คุณภาพได้
มาตรฐาน

0270/64 5/3/2564

21 จัดจ้างท้าปา้ยชื่อติดโต๊ะ 150  - เฉพาะเจาะจง
ร้ำนเปน็หนึ่ง2009
อำร์ทแอนด์ดีไซน์

150
ร้ำนเปน็หนึ่ง2009
อำร์ทแอนด์ดีไซน์

150
บริการดีมี
คุณภาพได้
มาตรฐาน

0271/64 8/3/2564

22
จัดจ้างท้าวสัดุส้านักงาน 
ตรายาง

280  - เฉพาะเจาะจง อาธญัธรุกิจ 280 อาธญัธรุกิจ 280
บริการดีมี
คุณภาพได้
มาตรฐาน

0277/64 10/3/2564

23
ซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 
80-6137

150  - เฉพาะเจาะจง
 ร้านฉางข้าวน้อย

บริการ
150

 ร้านฉางข้าวน้อย
บริการ

150
บริการดีมี
คุณภาพได้
มาตรฐาน

0285/64 16/3/2564

24
ถ่ายเอกสาร โครงการพฒันา
ศักยภาพคนพกิารฯ

250  - เฉพาะเจาะจง ศิวกิจถ่ายเอกสาร 250 ศิวกิจถ่ายเอกสาร 250
บริการดีมี
คุณภาพได้
มาตรฐาน

0292/64 16/3/2564



5

แบบ  สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่ วันที่สัญญา/ข้อตกลง

สรปุผลการจัดซ้ือจัดจ้าง  รอบเดือน  มีนาคม  2564
เทศบาลต าบลบา้นแปน้  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง สัญญาจ้าง/ข้อตกลง
ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิซ้ือจ้าง ราคากลาง วิธีการซ้ือหรอืจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก

25
จัดจ้างท้าปา้ยไวนิล 
โครงการพฒันาศักยภาพคน
พกิารฯ

450  - เฉพาะเจาะจง
ร้ำนเปน็หนึ่ง2009
อำร์ทแอนด์ดีไซน์

450
ร้ำนเปน็หนึ่ง2009
อำร์ทแอนด์ดีไซน์

450
บริการดีมี
คุณภาพได้
มาตรฐาน

0291/64 15/3/2564

26
จัดจ้างท้าปา้ยไวนิล 
โครงการเฝ้าระวงัการเกิด
โรคอุบติัใหม่ฯ

6,500  - เฉพาะเจาะจง
ร้ำนเปน็หนึ่ง2009
อำร์ทแอนด์ดีไซน์

6,500
ร้ำนเปน็หนึ่ง2009
อำร์ทแอนด์ดีไซน์

6,500
บริการดีมี
คุณภาพได้
มาตรฐาน

0281/64 25/2/2564



ล ำดบั งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงิน รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จำ้ง เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสญัญำ
จดัซ้ือ/จดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลอืก รำคำ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ/จำ้ง

  ---ไมม่ี---

( นางสุธาทนิยี์    โนภวิงค์ ) ( นางรัตนติ์ยา   พงษว์ิทยานกุฤต ) ( นายธีระศักด์ิ   จันทร์ภริมย์ )
นกัวิชาการพสัดุ ผู้อ านวยการกองคลัง ปลัดเทศบาลต าบลบา้นแปน้  ปฏบิติัหนา้ที่

นายกเทศมนตรีต าบลบา้นแปน้

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน    มนีำคม  2564  (ที่ดนิและสิ่งก่อสร้ำง)
เทศบำลต ำบลบำ้นแปน้  ต ำบลหนองหนำม   อ ำเภอเมอืงล ำพูน  จงัหวัดล ำพูน

วันที่  31  เดอืน  มนีำคม  พ.ศ.  2564
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ


