
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2560 
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2560 
 

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

(โดยสรุป) 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
1. จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจา้เดือน 

มี.ค. 
39,241.20 39,241.20 ตกลงราคา บริษัท ภาคเหนือชยัวัฒนา 

จ้ากัด 
39,241.20 บริษัท ภาคเหนือชยัวัฒนา 

จ้ากัด 
39,241.20 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2560 3 ต.ค. 59 

2. จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจา้เดือน มี.ค. 2,480.00 2,480.00 ตกลงราคา ร้านบรรณสาร 2,480.00 ร้านบรรณสาร 2,480.00 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2560 3 ต.ค. 59 
3. จัดซื้อน้้าดื่มส้าหรับ ทต.หา้งฉัตรแม่ตาล 

ประจ้าเดือน ม.ีค. 
2,563.00 2,563.00 ตกลงราคา กลุ่มผลิตน้้าดื่มบ้านแม่ฮาว 2,563.00 กลุ่มผลิตน้้าดื่มบ้านแม่ฮาว 2,563.00 เป็นผู้มีอาชีพ 53/2560 28 ก.พ. 60 

4. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (แก๊ส) ประจ้าเดือน มี.ค. 28,422.00 28,422.00 ตกลงราคา ร้านสมศักดิ์อีเล็คทรอนิคส์ 28,422.00 ร้านสมศักดิ์อีเล็คทรอนิคส์ 28,422.00 เป็นผู้มีอาชีพ 54/2560 28 ก.พ. 60 
5. จ้างเหมาดูแลส้านักงาน 10,165.00 10,165.00 ตกลงราคา บริษัท บี.ไอ.จ ีเซฟตีก้าร์ด จ้ากัด 10,165.00 บริษัท บี.ไอ.จ ีเซฟตีก้าร์ด จ้ากัด 10,165.00 เป็นผู้มีอาชีพ 94/2560 28 ก.พ. 60 
6. จ้างเหมาคนงานประจ้าเมรุฌาปนสถานต้าบล

ห้างฉัตร 
2,100.00 2,100.00 ตกลงราคา นายชัยเชษฐ์  กาไชยยา 2,100.00 นายชัยเชษฐ์  กาไชยยา 2,100.00 เป็นผู้มีอาชีพ 95/2560 28 ก.พ. 60 

7. จ้างเหมาคนท้าความสะอาดส้านกังาน ทต.ห้าง
ฉัตรแม่ตาล 

6,000.00 6,000.00 ตกลงราคา นางสาวไพลิน  แสงบุญเรือง 6,000.00 นางสาวไพลิน  แสงบุญเรือง 6,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 96/2560 28 ก.พ. 60 

8. จ้างเหมาคนท้าความสะอาดส้านกังาน ทต.ห้าง
ฉัตรแม่ตาล 

6,000.00 6,000.00 ตกลงราคา นางสาวบุญลักษณ์  นยิมทัศน์ 6,000.00 นางสาวบุญลักษณ์  นยิมทัศน์ 6,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 97/2560 28 ก.พ. 60 

9. จ้างเหมาคนสวน 6,000.00 6,000.00 ตกลงราคา นายสินชัย  ใจด ี 6,000.00 นายสินชัย  ใจด ี 6,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 98/2560 28 ก.พ. 60 
10. จ้างเหมาคนสวน 6,000.00 6,000.00 ตกลงราคา นายธวัชชัย  ไฝ่แกว้ 6,000.00 นายธวัชชัย  ไฝ่แกว้ 6,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 99/2560 28 ก.พ. 60 
11. จ้างเหมาคนสวน 6,000.00 6,000.00 ตกลงราคา นายอนุสรณ์  สัญญา 6,000.00 นายอนุสรณ์  สัญญา 6,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 100/2560 28 ก.พ. 60 
12. จ้างเหมาคนจัดเก็บขยะ 7,500.00 7,500.00 ตกลงราคา นายทศพร  สวุรรณศร 7,500.00 นายทศพร  สวุรรณศร 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 101/2560 28 ก.พ. 60 
13. จ้างเหมาคนจัดเก็บขยะ 7,500.00 7,500.00 ตกลงราคา นายชูเกียรติ  ทิพย์ชะ 7,500.00 นายชูเกียรติ  ทิพย์ชะ 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 102/2560 28 ก.พ. 60 
14. จ้างเหมาคนดูแลสวนอนันตยศ 6,000.00 6,000.00 ตกลงราคา นายธนิน  สวุรรณศร 6,000.00 นายธนิน     สวุรรณศร 6,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 103/2560 28 ก.พ. 60 
15. จ้างเหมาคนดูแลสวนอนันตยศ 6,000.00 6,000.00 ตกลงราคา นายเกษมศักดิ ์ ยาสิทธิ ์ 6,000.00 นายเกษมศักดิ ์ ยาสิทธิ ์ 6,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 104/2560 28 ก.พ. 60 
16. จ้างเหมาคนดูแลสวนอนันตยศ 2,142.00 2,142.00 ตกลงราคา นายศรินทร์  สุตาลังกา 2,142.00 นายศรินทร์  สุตาลังกา 2,142.00 เป็นผู้มีอาชีพ 105/2560 28 ก.พ. 60 
17. จ้างเหมาคนดูแลฌาปนสถาน 6,000.00 6,000.00 ตกลงราคา นายปราโมทย์  ใจอินต๊ะ 6,000.00 นายปราโมทย์  ใจอินต๊ะ 6,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 106/2560 28 ก.พ. 60 
18. จ้างเหมาคนดูแลฌาปนสถาน 6,000.00 6,000.00 ตกลงราคา นายอนุสรณ์  สภุากูล 6,000.00 นายอนุสรณ์    สภุากูล 6,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 107/2560 28 ก.พ. 60 
19. จ้างเหมาคนดูแลโรงฆ่าสัตว ์ 7,500.00 7,500.00 ตกลงราคา นายปริญญา  แลวะฤทธิ ์ 7,500.00 นายปริญญา  แลวะฤทธิ ์ 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 108/2560 28 ก.พ. 60 
20. จ้างเหมาคนดูแลโรงฆ่าสัตว ์ 7,500.00 7,500.00 ตกลงราคา นายสงกรานต์  โกษาวัง 7,500.00 นายสงกรานต์  โกษาวัง 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 109/2560 28 ก.พ. 60 
21. จ้างเหมาผู้ปฏิบัตหิน้าที่ในโครงการการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจ้าปี 
2560 

7,000.00 7,000.00 ตกลงราคา นายทวีศักดิ ์ เสนาถ ี 7,000.00 นายทวีศักดิ ์ เสนาถ ี 7,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 110/2560 1 มี.ค. 60 

22. จ้างเหมาท้าปา้ย (ไวนิล) (โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนภายใน
เทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจ้าป ี2560)   

5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา ร้านเฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 5,000.00 ร้านเฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 5,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 44/2560 1 มี.ค. 60 

 

แบบ สขร.1 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2560 
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2560 
 

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

(โดยสรุป) 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
23. จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬา (โครงการ

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
ภายในเทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจ้าปี 
2560)   

4,000.00 4,000.00 ตกลงราคา นายภานุวัฒน์   แสงบุญเรือง     4,000.00 นายภานุวัฒน์   แสงบุญเรือง     4,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 45/2560 1 มี.ค. 60 

24. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานการศึกษา)  
2  รายการ 

590.00 590.00 ตกลงราคา หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร ์
แอนด์ เซอร์วิส 

590.00 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร ์
แอนด์ เซอร์วิส 

590.00 เป็นผู้มีอาชีพ 55/2560 1 มี.ค. 60 

25. จัดซื้อน้้าดื่ม-น้้าแข็ง (โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและประชาชนภายในเทศบาล
ต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจา้ปี 2560) 

2,910.00 2,910.00 ตกลงราคา ร้านเสาร์แก้ว 2,910.00 ร้านเสาร์แก้ว 2,910.00 เป็นผู้มีอาชีพ 56/2560 1 มี.ค. 60 

26. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (แผนงาน
บริหารงานทั่วไป)  10 รายการ 

14,010.00 14,010.00 ตกลงราคา บริษัท ลักค์คลีนนิ่งซัพพลาย 
จ้ากัด 

14,010.00 บริษัท ลักค์คลีนนิ่งซัพพลาย 
จ้ากัด 

14,010.00 เป็นผู้มีอาชีพ 57/2560 1 มี.ค. 60 

     ร้านพี.ซี โปรดักส ์ 15,030.00      
     ร้านอินเตอร์ คลีน ซัพพลาย 15,159.00      

27. จัดซื้อเสื้อนักกีฬา (โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนภายในเทศบาลต้าบลห้าง
ฉัตรแม่ตาล ประจา้ปี 2560) 

48,960.00 48,960.00 ตกลงราคา ร้านห้างฉัตรสปอร์ต 48,960.00 ร้านห้างฉัตรสปอร์ต 48,960.00 เสนอราคาต้่าสุด 58/2560 2 มี.ค. 60 

     ร้าน เจ.อาร์.ซี สปอร์ต 51,000.00      
     ร้านจิรชัยสปอร์ต 53,040.00      

28. จ้างเหมาท้าปา้ย (ไวนิล) (โครงการออกก้าลัง
กายเพือ่สุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค) 

2,000.00 2,000.00 ตกลงราคา ร้านเฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 2,000.00 ร้านเฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 2,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 46/2560 9 มี.ค. 60 

29. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป)  6 รายการ 

29,450.00 29,450.00 ตกลงราคา หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร ์
แอนด์ เซอร์วิส 

29,450.00 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร ์
แอนด์ เซอร์วิส 

29,450.00 เป็นผู้มีอาชีพ 59/2560 9 มี.ค. 60 

30. จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก
ขยะ ยี่ห้อ ISUZU เลขทะเบียน 81-2425 
ล้าปาง หมายเลขครุภัณฑ์  005-53-0001 

800.00 800.00 ตกลงราคา อู่ท้ายบรกิาร    800.00 อู่ท้ายบรกิาร    800.00 เป็นผู้มีอาชีพ 47/2560 14 มี.ค. 60 

31. จัดซื้อน้้าดื่มและน้้าแข็ง (โครงการออกกา้ลัง
กายเพือ่สุขภาพ ดว้ยการเต้นแอโรบิค) 

600.00 600.00 ตกลงราคา ร้านเสาร์แก้ว 600.00 ร้านเสาร์แก้ว 600.00 เป็นผู้มีอาชีพ 60/2560 14 มี.ค. 60 

32. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจ้า
หมู่บ้าน ม.4 

494,700.00 495,000.00 ตกลงราคา หจก.ชี เอ็น คอนสตรัคชั่น 494,700.00 หจก.ชี เอ็น คอนสตรัคชั่น 494,700.00 เสนอราคาต้่าสุด 8/2560 15 มี.ค. 60 

     ร้านแอล เค กอ่สร้าง 494,910.00      
     ร้านชัยยุทธ ธุรกิจการโยธา 494,900.00      

 

แบบ สขร.1 



 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2560 
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2560 
 

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

(โดยสรุป) 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
33. จัดซื้อวัสดุส้านักงาน (แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป)  
2,950.00 2,950.00 ตกลงราคา หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร ์

แอนด์ เซอร์วิส 
2,950.00 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร ์

แอนด์ เซอร์วิส 
2,950.00 เป็นผู้มีอาชีพ 61/2560 15 มี.ค. 60 

34. จ้างซ่อมแซมถังดับไฟป่าแบบสะพายหลงั  3,780.00 3,780.00 ตกลงราคา ร้านทูลทวี    3,780.00 ร้านทูลทวี    3,780.00 เป็นผู้มีอาชีพ 48/2560 17 มี.ค. 60 
35. จัดซื้อวัสดุส้านักงาน (แผนงานการศึกษา)   

2 รายการ 
4,840.00 4,840.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์   4,840.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์   4,840.00 เป็นผู้มีอาชีพ 62/2560 17 มี.ค. 60 

36. จ้างซ่อมรถบรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์  
หมายเลขทะเบยีน บล 4832 หมายเลขครุภัณฑ์ 
003-57-002 

14,860.00 14,860.00 ตกลงราคา ดี อะไหล่ล้าปาง    14,860.00 ดี อะไหล่ล้าปาง    14,860.00 เป็นผู้มีอาชีพ 49/2560 22 มี.ค. 60 

37. จ้างซ่อมรถบรรทุกน้้าเอนกประสงค์  หมายเลข
ทะเบียน บบ 3561 ล้าปาง  หมายเลขครุภัณฑ์ 
003-48-001 

1,650.00 1,650.00 ตกลงราคา นายสมพล  มูลประเสริฐ   1,650.00 นายสมพล  มูลประเสริฐ   1,650.00 เป็นผู้มีอาชีพ 50/2560 22 มี.ค. 60 

38. จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหอ้ง
นายกเทศมนตรี  หมายเลขครุภัณฑ์  420-45-
0002  และห้องรองนายกเทศมนตรี  หมายเลข
ครุภัณฑ์  420-45-0003 

1,900.00 1,900.00 ตกลงราคา ร้านพี เอ็ม แอร์ แอนด์
เซอร์วิส ล้าปาง    

1,900.00 ร้านพี เอ็ม แอร์ แอนด์เซอร์วิส 
ล้าปาง    

1,900.00 เป็นผู้มีอาชีพ 51/2560 22 มี.ค. 60 

39. จัดซื้อถ่าน ส้าหรับเผาศพ 750.00 750.00 ตกลงราคา นายเล่ือน  กาไชยยา 750.00 นายเล่ือน  กาไชยยา 750.00 เป็นผู้มีอาชีพ 63/2560 22 มี.ค. 60 
40. จ้างซ่อมรถบรรทุกน้้าเอนกประสงค์  หมายเลข

ทะเบียน บบ 3561 ล้าปาง  หมายเลขครุภัณฑ์ 
003-48-001   

7,335.00 7,335.00 ตกลงราคา ดี อะไหล่ล้าปาง    7,335.00 ดี อะไหล่ล้าปาง    7,335.00 เป็นผู้มีอาชีพ 52/2560 28 มี.ค. 60 

41. จัดซื้อถ้วยรางวัลในการแข่งขันกีฬา (โครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
ภายในเทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจ้าปี 
2560) 

8,100.00 8,100.00 ตกลงราคา ร้านห้างฉัตรสปอร์ต 8,100.00 ร้านห้างฉัตรสปอร์ต 8,100.00 เป็นผู้มีอาชีพ 64/2560 28 มี.ค. 60 

42. จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ (ประจ้าที่) 27,000.00 27,000.00 ตกลงราคา หจก.ล้าปางซีคิว (ยงยุทธ
วิศวกรรม) 

27,000.00 หจก.ล้าปางซีคิว (ยงยุทธ
วิศวกรรม) 

27,000.00 เสนอราคาต้่าสุด 8/2560 29 มี.ค. 60 

     ร้าน เอไอ-ไพศาล ล้าปาง 27,600.00      
     บริษัท เท็นเท็ค คอมมูนิเคชั่น 

จ้ากัด 
27,800.00      

43. จัดซื้อวัสดุซ่อมแซม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
วาตภยั  2  รายการ 

1,460.00 1,460.00 ตกลงราคา ร้านสุนทรพาณิชย ์ 1,460.00 ร้านสุนทรพาณิชย ์ 1,460.00 เป็นผู้มีอาชีพ 65/2560 29 มี.ค. 60 

 
 

แบบ สขร.1 



 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2560 
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2560 
 

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

(โดยสรุป) 

เลขที่และวันที ่
ของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
44. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ้านแพะดอน

สัก (หน้าเกษตรอ้าเภอห้างฉัตร) 
198,500.00 210,200.00 ตกลงราคา หจก.ชี เอ็น คอนสตรัคชั่น 198,500.00 หจก.ชี เอ็น คอนสตรัคชั่น 198,500.00 เสนอราคาต้่าสุด 9/2560 30 มี.ค. 60 

     ร้านแอล เค กอ่สร้าง 198,700.00      
     ร้านชัยยุทธ ธุรกิจการโยธา 198,800.00      

45. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ คสล. ม.7 บ้าน
ปันง้าว (ซอยบ้านนายสุชาต ิ วงศ์สุวรรณ) 

82,300.00 82,800.00 ตกลงราคา หจก.ชี เอ็น คอนสตรัคชั่น 82,300.00 หจก.ชี เอ็น คอนสตรัคชั่น 82,300.00 เสนอราคาต้่าสุด 10/2560 30 มี.ค. 60 

     ร้านแอล เค กอ่สร้าง 82,500.00      
     ร้านชัยยุทธ ธุรกิจการโยธา 82,400.00      

 

แบบ สขร.1 


