
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน ก.ค. 32,693.80 32,693.80 ตกลงราคา บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 32,693.80 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 32,693.80 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2560 3-ต.ค.-59
2. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ้าเดือน ก.ค. 2,460.00 2,460.00 ตกลงราคา ร้านบรรณสาร 2,460.00 ร้านบรรณสาร 2,460.00 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2560 3-ต.ค.-59
3. จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ประจ้าเดือน ก.ค. 1,687.00 1,687.00 ตกลงราคา กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 1,687.00 กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 1,687.00 เป็นผู้มีอาชีพ 103/2560 30-มิ.ย.-60
4. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง (แก๊ส) ประจ้าเดือน ก.ค. 19,969.00 19,969.00 ตกลงราคา ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 19,969.00 ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 19,969.00 เป็นผู้มีอาชีพ 104/2560 30-มิ.ย.-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 151/2560 30-มิ.ย.-60
6. จ้างเหมาคนงานประจ้าเมรุฌาปนสถานต้าบลห้างฉัตร 700.00 700.00 ตกลงราคา นายชัยเชษฐ์  กาไชยยา 700.00 นายชัยเชษฐ์  กาไชยยา 700.00 เป็นผู้มีอาชีพ 152/2560 30-มิ.ย.-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. จ้างเหมาคนจัดเก็บขยะ 9,000.00 9,000.00 ตกลงราคา นายอดิศร  สุวรรณศร 9,000.00 นายอดิศร  สุวรรณศร 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 153/2560 30-มิ.ย.-60
15. 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
16. 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
17. 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
18. 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
19. 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
20. 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
21. 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
22. จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ  

ISUZU เลขทะเบียน 81-2425 ล้าปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 
 005-53-0001  จ้านวน 8 รายการ

5,385.00 5,385.00 ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ล้าปาง 5,385.00 ร้าน ดี อะไหล่ล้าปาง 5,385.00 เป็นผู้มีอาชีพ 102/2560 3-ก.ค.-60

23.  จ้างเหมาจัดท้าป้ายติดรถประชาสัมพันธ์เทศบาลต้าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล  จ้านวน 3 รายการ

800.00 800.00 ตกลงราคา ร้าน เฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 800.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 800.00 เป็นผู้มีอาชีพ 103/2560 4-ก.ค.-60

24. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 
จ้านวน 14 รายการ

21,915.00 21,915.00 ตกลงราคา บริษัท ลักค์คลีนนิ่งซัพพลาย 
จ้ากัด

21,915.00 บริษัท ลักค์คลีนนิ่งซัพพลาย 
จ้ากัด

21,915.00 เป็นผู้มีอาชีพ 105/2560 4-ก.ค.-60

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2560
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
25. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (แผนงานบริหารทั่วไป)             

จ้านวน 19 รายการ
13,204.00 13,204.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 13,204.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 13,204.00 เป็นผู้มีอาชีพ 106/2560 4-ก.ค.-60

26. จัดซ้ือน้้าด่ืมและน้้าแข็ง (โครงการออกก้าลังกายเพื่อ
สุขภาพ ด้วยการเต้นแอโรบิค) ประจ้าเดือน ก.ค. 60

600.00 600.00 ตกลงราคา ร้านเสาร์แก้ว 600.00 ร้านเสาร์แก้ว 600.00 เป็นผู้มีอาชีพ 107/2560 4-ก.ค.-60

27. จ้างเหมาตรวจเช็คระบบพร้อมติดต้ังโปรแกรมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ (แผนงานการศึกษา)

300.00 300.00 ตกลงราคา หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

300.00 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

300.00 เป็นผู้มีอาชีพ 104/2560 5-ก.ค.-60

28. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (แผนงานรักษาความสงบภายใน)    
จ้านวน 13 รายการ

4,098.00 4,098.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 4,098.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 4,098.00 เป็นผู้มีอาชีพ 108/2560 5-ก.ค.-60

29. จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า 110 ซีซี         
เลขทะเบียน กวร 233 ล้าปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 
009-42-0001

1,595.00 1,595.00 ตกลงราคา ร้านอภิสิทธิ์ยนต์ 1,595.00 ร้านอภิสิทธิ์ยนต์ 1,595.00 เป็นผู้มีอาชีพ 105/2560 6-ก.ค.-60

30. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองคลัง) จ้านวน 10 รายการ 10,258.00 10,258.00 ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 10,258.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 10,258.00 เป็นผู้มีอาชีพ 109/2560 6-ก.ค.-60
31. จ้างเหมาบริการต่ออายุเว็บไซต์เทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล 7,500.00 7,500.00 ตกลงราคา ร้าน แอลพีเทคโนโลยี 7,500.00 ร้าน แอลพีเทคโนโลยี 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 106/2560 7-ก.ค.-60
32. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 บ้านแม่ฮาว (ซอยบ้าน

นายจันทร์แดง  แก้วเมือง)
196,200.00 212,500.00 ตกลงราคา หจก. ชี.เอ็น คอนสตรัคชั่น 196,200.00 หจก. ชี.เอ็น คอนสตรัคชั่น 196,200.00 เสนอราคาต้่าสุด 18/2560 18-ก.ค.-60

ร้าน แอล เค ก่อสร้าง 196,600.00

ร้าน ชัยยุทธ ธุรกิจการโยธา 212,500.00
33. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 บ้านแม่ฮาว (ซอยบ้าน

นางอัมพร  ผาสุขทรง)
98,700.00 106,300.00 ตกลงราคา หจก. ชี.เอ็น คอนสตรัคชั่น 98,700.00 หจก. ชี.เอ็น คอนสตรัคชั่น 98,700.00 เสนอราคาต้่าสุด 19/2560 18-ก.ค.-60

ร้าน แอล เค ก่อสร้าง 99,300.00

ร้าน ชัยยุทธ ธุรกิจการโยธา 106,300.00
34. โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. ม.8  (สายหน้าอู่มงคล) 70,200.00 70,800.00 ตกลงราคา ร้าน แอล เค ก่อสร้าง 70,200.00 ร้าน แอล เค ก่อสร้าง 70,200.00 เสนอราคาต้่าสุด 20/2560 18-ก.ค.-60

หจก. ชี.เอ็น คอนสตรัคชั่น 70,500.00

ร้าน ชัยยุทธ ธุรกิจการโยธา 70,800.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2560
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

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)
35. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 (ซอยบ้าน น.ส.ยง  หม้อ

ใจวงศ์)
37,300.00 41,400.00 ตกลงราคา ร้าน แอล เค ก่อสร้าง 37,300.00 ร้าน แอล เค ก่อสร้าง 37,300.00 เสนอราคาต้่าสุด 21/2560 18-ก.ค.-60

หจก. ชี.เอ็น คอนสตรัคชั่น 37,500.00

ร้าน ชัยยุทธ ธุรกิจการโยธา 41,400.00
36. จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง 

หมายเลขทะเบียน กง 2029 ล้าปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 
001-45-0001

2,300.00 2,300.00 ตกลงราคา ร้านทูลทวี 2,300.00 ร้านทูลทวี 2,300.00 เป็นผู้มีอาชีพ 110/2560 20-ก.ค.-60

37. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถในส้านักงานเทศบาลต้าบลห้าง
ฉัตรแม่ตาล (ข้างอาคารกองคลัง)

39,300.00 47,100.00 ตกลงราคา หจก. ชี.เอ็น คอนสตรัคชั่น 39,300.00 หจก. ชี.เอ็น คอนสตรัคชั่น 39,300.00 เสนอราคาต้่าสุด 22/2560 21-ก.ค.-60

ร้าน แอล เค ก่อสร้าง 42,200.00

ร้าน ชัยยุทธ ธุรกิจการโยธา 47,100.00
38. จ้างเหมาจัดท้าป้าย (ไวนิล)  ตามโครงการปกป้องสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28
 กรกฎาคม 2560  จ้านวน  2  รายการ

4,000.00 4,000.00 ตกลงราคา ร้านเฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 4,000.00 ร้านเฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 4,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 107/2560 24-ก.ค.-60

39. จ้างเหมาตกแต่งเวทีและสถานที่ ตามโครงการปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 
พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

9,700.00 9,700.00 ตกลงราคา นางวันเพ็ญ    พรหมราช  9,700.00 นางวันเพ็ญ    พรหมราช  9,700.00 เป็นผู้มีอาชีพ 109/2560 25-ก.ค.-60

40. จ้างเหมาเคร่ืองเสียงในการจัดกิจกรรม ตามโครงการ
ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 
พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา นางเพชรสุดา    รัตนเทศ  5,000.00 นางเพชรสุดา    รัตนเทศ  5,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 110/2560 25-ก.ค.-60

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2560
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

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)
41. จัดซ้ือดินด้าพร้อมปรับเกล่ียพื้นที่ ตามโครงการปกป้อง

สถาบันพระมหากษัตริย์ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 
พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

9,600.00 9,600.00 ตกลงราคา ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 9,600.00 ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 9,600.00 เป็นผู้มีอาชีพ 111/2560 25-ก.ค.-60

42. จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน (กองช่าง) 46,500.00 47,000.00 ตกลงราคา ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส  46,500.00 ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส  46,500.00 เสนอราคาต้่าสุด 17/2560 26-ก.ค.-60
ร้าน ล้าปางแอร์คอนดิชั่น 47,000.00
ร้าน นาวิน อีเล็กทรอนิคส์ 49,900.00

43. จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 8,800.00 9,500.00 ตกลงราคา หจก.นรงค์ชัย 8,800.00 หจก.นรงค์ชัย 8,800.00 เสนอราคาต้่าสุด 114/2560 31-ก.ค.-60
หจก.เต๊กหมง 9,500.00
ร้าน เกษตรกลการ 10,100.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2560
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

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



 



      


