
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน มิ.ย. 33,281.80 33,281.80 ตกลงราคา บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 33,281.80 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 33,281.80 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2560 3-ต.ค.-59
2. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ้าเดือน ม.ิย. 2,400.00 2,400.00 ตกลงราคา ร้านบรรณสาร 2,400.00 ร้านบรรณสาร 2,400.00 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2560 3-ต.ค.-59
3. จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ประจ้าเดือน มิ.ย. 2,249.00 2,249.00 ตกลงราคา กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,249.00 กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,249.00 เป็นผู้มีอาชีพ 92/2560 31-พ.ค.-60
4. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง (แก๊ส) ประจ้าเดือน มิ.ย. 23,742.00 23,742.00 ตกลงราคา ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 23,742.00 ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 23,742.00 เป็นผู้มีอาชีพ 93/2560 31-พ.ค.-60
5. จ้างเหมาดูแลส้านักงาน 10,165.00 10,165.00 ตกลงราคา บริษัท บี.ไอ.จ ีเซฟต้ีการ์ด จ้ากัด 10,165.00 บริษัท บี.ไอ.จ ีเซฟต้ีการ์ด จ้ากัด 10,165.00 เป็นผู้มีอาชีพ 147/2560 31-พ.ค.-60
6. จ้างเหมาคนงานประจ้าเมรุฌาปนสถานต้าบลห้างฉัตร 2,100.00 2,100.00 ตกลงราคา นายชัยเชษฐ์  กาไชยยา 2,100.00 นายชัยเชษฐ์  กาไชยยา 2,100.00 เป็นผู้มีอาชีพ 148/2560 31-พ.ค.-60
7. จ้างเหมาคนท้าความสะอาดส้านักงาน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล 8,000.00 8,000.00 ตกลงราคา นางสาวไพลิน  แสงบุญเรือง 8,000.00 นางสาวไพลิน  แสงบุญเรือง 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 130/2560 28-เม.ย.-60
8. จ้างเหมาคนท้าความสะอาดส้านักงาน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล 8,000.00 8,000.00 ตกลงราคา นางสาวบุญลักษณ์  นิยมทัศน์ 8,000.00 นางสาวบุญลักษณ์  นิยมทัศน์ 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 131/2560 28-เม.ย.-60
9. จ้างเหมาคนสวน 8,000.00 8,000.00 ตกลงราคา นายเกษมศักด์ิ  ยาสิทธิ์ 8,000.00 นายเกษมศักด์ิ  ยาสิทธิ์ 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 132/2560 28-เม.ย.-60
10. จ้างเหมาคนสวน 8,000.00 8,000.00 ตกลงราคา นายอนุสรณ์  สัญญา 8,000.00 นายอนุสรณ์  สัญญา 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 133/2560 28-เม.ย.-60
11. จ้างเหมาคนสวน 8,000.00 8,000.00 ตกลงราคา นายอนุสรณ์  สุภากูล 8,000.00 นายอนุสรณ์  สุภากูล 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 134/2560 28-เม.ย.-60
12. จ้างเหมาคนจัดเก็บขยะ 9,000.00 9,000.00 ตกลงราคา นายทศพร  สุวรรณศร 9,000.00 นายทศพร  สุวรรณศร 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 135/2560 28-เม.ย.-60
13. จ้างเหมาคนจัดเก็บขยะ 9,000.00 9,000.00 ตกลงราคา นายชูเกียรติ  ทิพย์ชะ 9,000.00 นายชูเกียรติ  ทิพย์ชะ 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 136/2560 28-เม.ย.-60
14. จ้างเหมาคนดูแลสวนอนันตยศ 7,500.00 7,500.00 ตกลงราคา นายสินชัย  ใจดี 7,500.00 นายสินชัย  ใจดี 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 137/2560 28-เม.ย.-60
15. จ้างเหมาคนดูแลสวนอนันตยศ 7,500.00 7,500.00 ตกลงราคา นายธนิน  สุวรรณศร 7,500.00 นายธนิน  สุวรรณศร 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 138/2560 28-เม.ย.-60
16. จ้างเหมาคนดูแลสวนอนันตยศ 7,500.00 7,500.00 ตกลงราคา นายพลนรินทร์  สุขค้าเมือง 7,500.00 นายพลนรินทร์  สุขค้าเมือง 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 139/2560 28-เม.ย.-60
17. จ้างเหมาคนดูแลฌาปนสถาน 7,500.00 7,500.00 ตกลงราคา นายปราโมทย์  ใจอินต๊ะ 7,500.00 นายปราโมทย์  ใจอินต๊ะ 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 140/2560 28-เม.ย.-60
18. จ้างเหมาคนดูแลฌาปนสถาน 7,500.00 7,500.00 ตกลงราคา นายธวัชชัย  ไฝ่แก้ว 7,500.00 นายธวัชชัย  ไฝ่แก้ว 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 141/2560 28-เม.ย.-60
19. จ้างเหมาคนดูแลโรงฆ่าสัตว์ 9,000.00 9,000.00 ตกลงราคา นายปริญญา  แลวะฤทธิ์ 9,000.00 นายปริญญา  แลวะฤทธิ์ 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 142/2560 28-เม.ย.-60
20. จ้างเหมาคนดูแลโรงฆ่าสัตว์ 9,000.00 9,000.00 ตกลงราคา นายสงกรานต์  โกษาวัง 9,000.00 นายสงกรานต์  โกษาวัง 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 143/2560 28-เม.ย.-60
21. จ้างเหมาจัดท้าป้าย (ไวนิล)  ตามโครงการฝึกอบรมการ

เรียนรู้ตามพระราชกรณียกิจ  ขนาด 1X3 เมตร         
จ้านวน  1  ป้าย

500.00 500.00 ตกลงราคา ร้านเฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้านเฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 85/2560 1-มิ.ย.-60

22. จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า  110  ซีซี       
เลขทะเบียน  1 กจ 2115 ล้าปาง  หมายเลขครุภัณฑ์ 
009-58-0002    จ้านวน  2  รายการ

250.00 250.00 ตกลงราคา ร้าน อภิสิทธิ์ยนต์   250.00 ร้าน อภิสิทธิ์ยนต์   250.00 เป็นผู้มีอาชีพ 86/2560 1-มิ.ย.-60

23. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จ้านวน 7 รายการ 16,560.00 16,560.00 ตกลงราคา หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์  เซอร์วิส

16,560.00 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์  เซอร์วิส

16,560.00 เป็นผู้มีอาชีพ 94/2560 1-มิ.ย.-60

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มถุินายน  2560
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  มถุินายน  พ.ศ. 2560

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
24. จัดซ้ือน้้าด่ืมและน้้าแข็ง (โครงการออกก้าลังกายเพื่อ

สุขภาพ ด้วยการเต้นแอโรบิค) ประจ้าเดือน มิ.ย. 60
800.00 800.00 ตกลงราคา ร้านเสาร์แก้ว 800.00 ร้านเสาร์แก้ว 800.00 เป็นผู้มีอาชีพ 95/2560 2-มิ.ย.-60

25. จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จ้านวน 1 คัน  รวมน้้ามัน
เชื้อเพลิง พนักงานขับรถ 2 คน  บริกร 1 คน  ตาม 
โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ตามพระราชกรณียกิจ

33,000.00 33,000.00 ตกลงราคา นายก้าพล  จันทร์ภัทรบูรณ์  33,000.00 นายก้าพล  จันทร์ภัทรบูรณ์  33,000.00 เสนอราคาต้่าสุด 150/2560 2-มิ.ย.-60

นายสุรารักษ์  วงศ์สวัสด์ิ 34,000.00
นายนวพล  แสวงแก้ว 34,500.00

26. จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ( กองช่าง )              
จ้านวน  1  รายการ

1,500.00 1,500.00 ตกลงราคา ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
  ล้าปาง

1,500.00 ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
  ล้าปาง

1,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 87/2560 7-มิ.ย.-60

27. จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 3,990.00 3,990.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 3,990.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 3,990.00 เสนอราคาต้่าสุด 13/2560 9-มิ.ย.-60
หสม.พีทีศึกษาภัณฑ์ 4,190.00
ร้านฉัตรไชยศึกษาภัณฑ์ 4,200.00

28. จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหารงานคลัง) 24,190.00 24,190.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 24,190.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 24,190.00 เสนอราคาต้่าสุด 14/2560 9-มิ.ย.-60
หสม.พีทีศึกษาภัณฑ์ 29,300.00
ร้านฉัตรไชยศึกษาภัณฑ์ 31,390.00

29. จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงานเคหะและชุมชน) 18,900.00 18,900.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 18,900.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 18,900.00 เสนอราคาต้่าสุด 15/2560 9-มิ.ย.-60
หสม.พีทีศึกษาภัณฑ์ 19,900.00
ร้านฉัตรไชยศึกษาภัณฑ์ 21,000.00

30. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  ( แผนงานสาธารณสุข )    
จ้านวน  1  รายการ

2,500.00 2,500.00 ตกลงราคา หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์  เซอร์วิส

2,500.00 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์  เซอร์วิส

2,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 96/2560 9-มิ.ย.-60

31. จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์  เพื่อใช้ในการซ่อมแซมห้องน้้าในฌา
ปนสถานต้าบลห้างฉัตร  จ้านวน 7 รายการ

1,733.00 1,733.00 ตกลงราคา ร้านสุนทรพาณิชย์ 1,733.00 ร้านสุนทรพาณิชย์ 1,733.00 เป็นผู้มีอาชีพ 87/2560 9-มิ.ย.-60

32. จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ รุ่น HP Officejet k 
7100   หมายเลขครุภัณฑ์  416-58-0061

790.00 790.00 ตกลงราคา หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์  เซอร์วิส

790.00 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์  เซอร์วิส

790.00 เป็นผู้มีอาชีพ 88/2560 9-มิ.ย.-60

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มถุินายน  2560

ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง
วันที ่ 30  เดอืน  มถุินายน  พ.ศ. 2560

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
33. จ้างซ่อมรถสามล้อเคร่ือง  (แบบซาเล็ง)  คันที่  1  

หมายเลขครุภัณฑ์  011-58-0003  และ  รถสามล้อเคร่ือง 
 (แบบซาเล็ง)  คันที่  2  หมายเลขครุภัณฑ์  011-58-0004
    จ้านวน  2  คัน

5,360.00 5,360.00 ตกลงราคา ร้าน อภิสิทธิ์ยนต์ 5,360.00 ร้าน อภิสิทธิ์ยนต์ 5,360.00 เป็นผู้มีอาชีพ 89/2560 9-มิ.ย.-60

34. จ้างเหมาซ่อมแซมหน้าโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 
76 ซม. ยาว 180 ซม. หนา 3 ซม.  จ้านวน  9  ตัว

15,300.00 15,300.00 ตกลงราคา นายนิรัน  กาวิชัย 15,300.00 นายนิรัน กาวิชัย 15,300.00 เสนอราคาต้่าสุด 90/2560 9-มิ.ย.-60

นายสุธรรม  ค้าแปง 17,100.00
35. จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์  หมายเลขครุภัณฑ์  

416-51-0025  จ้านวน  2  รายการ
1,090.00 1,090.00 ตกลงราคา หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 

แอนด์  เซอร์วิส
1,090.00 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 

แอนด์  เซอร์วิส
1,090.00 เป็นผู้มีอาชีพ 91/2560 13-มิ.ย.-60

36. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ  จ้านวน  4  รายการ 5,975.00 5,975.00 ตกลงราคา บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ล้าปาง 
จ้ากัด

5,975.00 บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ล้าปาง 
จ้ากัด

5,975.00 เป็นผู้มีอาชีพ 98/2560 14-มิ.ย.-60

37. จัดซ้ือถังขยะ ตามโครงการจัดซ้ือถังขยะ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560

62,900.00 62,900.00 ตกลงราคา ร้าน เจริญรุ่งเรืองพาณิชย์  62,900.00 ร้าน เจริญรุ่งเรืองพาณิชย์  62,900.00 เสนอราคาต้่าสุด 16/2560 14-มิ.ย.-60

ร้าน สิริกาญจน์พาณิชย์ 68,100.00
ร้าน เพิ่มทรัพย์พาณิชย์ 73,300.00

38. จ้างเหมาจัดท้าป้ายศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลต้าบลห้าง
ฉัตรแม่ตาล ขนาดกว้าง 30 ซม. ยาว 100 ซม. (แผ่น
อะคริลิค พร้อมโซ่แขวน) จ้านวน  1  ป้าย

800.00 800.00 ตกลงราคา ร้าน เฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 800.00 ร้าน เฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 800.00 เป็นผู้มีอาชีพ 92/2560 15-มิ.ย.-60

39. จ้างเหมาจัดท้าป้าย (ไวนิล)  ตามโครงการฝึกอบรมการท้า
ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 ขนาด 1X3 เมตร  จ้านวน  1  ป้าย

500.00 500.00 ตกลงราคา ร้าน เฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 93/2560 15-มิ.ย.-60

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มถุินายน  2560
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

วันที ่ 30  เดอืน  มถุินายน  พ.ศ. 2560

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
40. จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรม

การท้าดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช  จ้านวน 15 รายการ

18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา ร้านตรีทิพย์รินลณี คอมเมิร์ช 18,000.00 ร้านตรีทิพย์รินลณี คอมเมิร์ช 18,000.00 เสนอราคาต้่าสุด 99/2560 15-มิ.ย.-60

ร้านเฟส เคมีคอน 18,320.00
ร้านสตาร์ เวิร์ค เทรดด้ิง 18,402.00

41. จ้างเหมาท้าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม และอาหาร
กลางวันพร้อมเคร่ืองด่ืม ในการเล้ียงรับรองทีมประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.-อปท.) 
ประจ้าปี 2560 ทีมประเมินที่ 6 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ในวันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560    จ้านวน  8  คน

1,000.00 1,000.00 ตกลงราคา นางสมพร  ไทยสยาม  1,000.00 นางสมพร  ไทยสยาม  1,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 94/2560 16-มิ.ย.-60

42. จ้างเหมาท้าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ตามโครงการ
ฝึกอบรมการท้าดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวาย
พระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช

10,500.00 10,500.00 ตกลงราคา นางวิไลพร  ไชยวรรณ  10,500.00 นางวิไลพร  ไชยวรรณ  10,500.00 เสนอราคาต้่าสุด 95/2560 20-มิ.ย.-60

43. จ้างเหมาท้าอาหารกลางวัน  ตามโครงการฝึกอบรมการท้า
ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช

10,500.00 10,500.00 ตกลงราคา นางวิไลพร  ไชยวรรณ 10,500.00 นางวิไลพร  ไชยวรรณ 10,500.00 เสนอราคาต้่าสุด 96/2560 20-มิ.ย.-60

44. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (แผนงานการศึกษา) จ้านวน 26 รายการ 8,247.00 8,247.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 8,247.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 8,247.00 เป็นผู้มีอาชีพ 100/2560 20-มิ.ย.-60
45. จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า  110  ซีซี  เลข

ทะเบียน  1 กจ 2116 ล้าปาง  หมายเลขครุภัณฑ์     
009-58-0003    จ้านวน  3  รายการ

710.00 710.00 ตกลงราคา ร้าน อภิสิทธิ์ยนต์   710.00 ร้าน อภิสิทธิ์ยนต์   710.00 เป็นผู้มีอาชีพ 97/2560 22-มิ.ย.-60

46. จ้างเหมาจัดท้าป้าย (ไวนิล) เนื่องในวันงดด่ืมสุราแห่งชาติ  
ขนาด 1.00x3.00  เมตร     จ้านวน  3  ป้าย

1,500.00 1,500.00 ตกลงราคา ร้าน เฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 1,500.00 ร้าน เฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 1,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 98/2560 22-มิ.ย.-60

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มถุินายน  2560
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  มถุินายน  พ.ศ. 2560

เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
47. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  เคร่ืองตัด

หญ้าแบบข้ออ่อน  หมายเลขครุภัณฑ์ 441-52-0006, 
41-57-0008 เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง หมายเลขครุภัณฑ์
 441-58-0013    จ้านวน  3  เคร่ือง

1,740.00 1,740.00 ตกลงราคา ร้าน ทูลทวี 1,740.00 ร้าน ทูลทวี 1,740.00 เป็นผู้มีอาชีพ 99/2560 23-มิ.ย.-60

48. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 2029 ล้าปาง  หมายเลข
ครุภัณฑ์ 001-45-0001   จ้านวน  14  รายการ

8,805.00 8,805.00 ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองคาร์เซอร์วิส   8,805.00 ร้าน รุ่งเรืองคาร์เซอร์วิส   8,805.00 เป็นผู้มีอาชีพ 100/2560 23-มิ.ย.-60

49.
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 (สายบ้าน
นายอ้านาจ  ปันทะนา) 8,900.00 9,100.00 ตกลงราคา ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 8,900.00 ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 8,900.00 เสนอราคาต้่าสุด 101/60 26-มิ.ย.-60

ร้าน ชัยยุทธ ธุรกิจการโยธา 9,000.00
หจก. ชี.เอ็น คอนสตรัคชั่น 9,196.00

50.
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.7 (สายบ้าน
นายอุดม  ทาบุญมา) 12,600.00 12,800.00 ตกลงราคา ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 12,600.00 ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 12,600.00 เสนอราคาต้่าสุด 102/60 26-มิ.ย.-60

ร้าน ชัยยุทธ ธุรกิจการโยธา 12,700.00
หจก. ชี.เอ็น คอนสตรัคชั่น 12,800.00

51. จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ  (กองคลัง)  
หมายเลขครุภัณฑ์  420-50-0019  จ้านวน 1 เคร่ือง

1,200.00 1,200.00 ตกลงราคา ร้าน พี เอ็ม  แอร์  แอนด์ 
เซอร์วิสล้าปาง

1,200.00 ร้าน พี เอ็ม  แอร์  แอนด์ 
เซอร์วิสล้าปาง

1,200.00 เป็นผู้มีอาชีพ 101/2560 30-มิ.ย.-60

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มถุินายน  2560
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  มถุินายน  พ.ศ. 2560

เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 


