
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน ต.ค. 43,435.00 43,435.00 เฉพาะ  

เจาะจง
บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 43,435.00 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 43,435.00 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2561 2-ต.ค.-60

2. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ้าเดือน ต.ค. 2,390.00 2,390.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านบรรณสาร 2,390.00 ร้านบรรณสาร 2,390.00 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2561 2-ต.ค.-60

3. จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ประจ้าเดือน ต.ค. 2,158.00 2,158.00 เฉพาะ 
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,158.00 กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,158.00 เป็นผู้มีอาชีพ 3/2561 2-ต.ค.-60

4. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง (แก๊ส) ประจ้าเดือน ต.ค. 19,788.00 19,788.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 19,788.00 ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 19,788.00 เป็นผู้มีอาชีพ 4/2561 2-ต.ค.-60

5. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 10,165.00 10,165.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท บี.ไอ.จ ีเซฟต้ีการ์ด จ้ากัด 10,165.00 บริษัท บี.ไอ.จ ีเซฟต้ีการ์ด จ้ากัด 10,165.00 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2561 2-ต.ค.-60

6. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาดภายในส้านักงาน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวไพลิน  แสงบุญเรือง 8,000.00 นางสาวไพลิน  แสงบุญเรือง 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2561 2-ต.ค.-60

7. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาดภายในส้านักงาน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวบุญลักษณ์  นิยมทัศน์ 8,000.00 นางสาวบุญลักษณ์  นิยมทัศน์ 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 3/2561 2-ต.ค.-60

8. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า 
และสวนหย่อม ดูแลสนามหญ้าศูนย์เด็กเล็ก จ้านวน 3 ศูนย์

8,000.00 8,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายเกษมศักด์ิ  ยาสิทธิ์ 8,000.00 นายเกษมศักด์ิ  ยาสิทธิ์ 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 4/2561 2-ต.ค.-60

9. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า 
และสวนหย่อม ดูแลสนามหญ้าศูนย์เด็กเล็ก จ้านวน 3 ศูนย์

8,000.00 8,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายอนุสรณ์  สัญญา 8,000.00 นายอนุสรณ์  สัญญา 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 5/2561 2-ต.ค.-60

10. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า 
และสวนหย่อม ดูแลสนามหญ้าศูนย์เด็กเล็ก จ้านวน 3 ศูนย์

8,000.00 8,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายอนุสรณ์  สุภากูล 8,000.00 นายอนุสรณ์  สุภากูล 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 6/2561 2-ต.ค.-60

11. จ้างเหมาบริการคนจัดเก็บขยะ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายทศพร  สุวรรณศร 9,000.00 นายทศพร  สุวรรณศร 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 7/2561 2-ต.ค.-60

12. จ้างเหมาบริการคนจัดเก็บขยะ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายชูเกียรติ  ทิพย์ชะ 9,000.00 นายชูเกียรติ  ทิพย์ชะ 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 8/2561 2-ต.ค.-60

13. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสินชัย  ใจดี 7,500.00 นายสินชัย  ใจดี 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 9/2561 2-ต.ค.-60

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2560
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  ตลุาคม  พ.ศ. 2560

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
14. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต

ยศและที่สาธารณะอื่น
7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 

เจาะจง
นายธนิน  สุวรรณศร 7,500.00 นายธนิน  สุวรรณศร 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 10/2561 2-ต.ค.-60

15. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายพลนรินทร์  สุขค้าเมือง 7,500.00 นายพลนรินทร์  สุขค้าเมือง 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 11/2561 2-ต.ค.-60

16. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ฌาปนสถาน 7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายปราโมทย์  ใจอินต๊ะ 7,500.00 นายปราโมทย์  ใจอินต๊ะ 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 12/2561 2-ต.ค.-60

17. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ฌาปนสถาน 7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายธวัชชัย  ไฝ่แก้ว 7,500.00 นายธวัชชัย  ไฝ่แก้ว 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 13/2561 2-ต.ค.-60

18. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายปริญญา  แลวะฤทธิ์ 9,000.00 นายปริญญา  แลวะฤทธิ์ 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 14/2561 2-ต.ค.-60

19. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสงกรานต์  โกษาวัง 9,000.00 นายสงกรานต์  โกษาวัง 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 15/2561 2-ต.ค.-60

20. จ้างเหมาบริการช่างไฟฟ้า 9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายพร้อมพงษ์  รัตนประทีป 9,000.00 นายพร้อมพงษ์  รัตนประทีป 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 16/2561 2-ต.ค.-60

21. จ้างเหมาบริการคนงานประจ้าเมรุฌาปนสถานต้าบลห้าง
ฉัตร

2,800.00 2,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายชัยเชษฐ์  กาไชยยา 2,800.00 นายชัยเชษฐ์  กาไชยยา 2,800.00 เป็นผู้มีอาชีพ 17/2561 2-ต.ค.-60

22. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านธุรการ การติดต่อ
ประสานงานการดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์ส้านักงาน
ของศูนย์ประสานราชการ (ศูนย์บริการร่วม) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวจันทร์จิรา  ทาบุญมา 9,000.00 นางสาวจันทร์จิรา  ทาบุญมา 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 18/2561 2-ต.ค.-60

23. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 2,090.00 2,090.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์  เซอร์วิส

2,090.00 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์  เซอร์วิส

2,090.00 เป็นผู้มีอาชีพ 5/2561 4-ต.ค.-60

24. จ้างเหมาถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมปกกระดาษสี      
ปกพลาสติกและเข้าเล่ม

5,355.00 5,355.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านก๊อปปี้เบสท์ 5,355.00 ร้านก๊อปปี้เบสท์ 5,355.00 เป็นผู้มีอาชีพ 19/2561 4-ต.ค.-60

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2560
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  ตลุาคม  พ.ศ. 2560

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

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)
25. จ้างบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0057
300.00 300.00 เฉพาะ 

เจาะจง
หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์  เซอร์วิส

300.00 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์  เซอร์วิส

300.00 เป็นผู้มีอาชีพ 20/2561 4-ต.ค.-60

26. จ้างเหมาท้าป้าย (ไวนิล) ส้าหรับใช้ประชาสัมพันธ์การ
ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง -
ส่วนท้องถิ่น  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4,000.00 4,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านเฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 4,000.00 ร้านเฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 4,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 21/2561 17-ต.ค.-60

27. จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล  ตามโครงการจัดงานบุญกินข้าว
สลาก (สลากภัต) ประจ้าปีงบประมาณ 2561 บ้านปางม่วง
  หมู่ที่  9  ต้าบลห้างฉัตร  อ้าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล้าปาง

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านเฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้านเฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 22/2561 17-ต.ค.-60

28. จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียง  ตามโครงการจัดงานบุญกินข้าว
สลาก (สลากภัต) ประจ้าปีงบประมาณ 2561 บ้านปางม่วง
  หมู่ที่  9  ต้าบลห้างฉัตร  อ้าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล้าปาง

4,000.00 4,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายก้าชัย  เรือนปิน 4,000.00 นายก้าชัย  เรือนปิน 4,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 23/2561 17-ต.ค.-60

29. จัดซ้ือกล่องบรรจุดอกไม้จันทน์ ตามโครงการปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์ งานราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. กล่องกระดาษล้าปาง
บรรจุภัณฑ์

500.00 หจก. กล่องกระดาษล้าปาง
บรรจุภัณฑ์

500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 6/2561 19-ต.ค.-61

30. จ้างเหมาพ่นเคมีหมอกควันก้าจัดยุงลาย 1,000.00 1,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายเจริญ  แก้วค้าอ้าย 1,000.00 นายเจริญ  แก้วค้าอ้าย 1,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 24/2561 19-ต.ค.-61

31. จ้างเหมาพ่นเคมีหมอกควันก้าจัดยุงลาย 1,000.00 1,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายเล่ือน  กาไชยยา 1,000.00 นายเล่ือน  กาไชยยา 1,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 25/2561 19-ต.ค.-61

32. จ้างเหมาพ่นเคมีหมอกควันก้าจัดยุงลาย 1,000.00 1,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายเพ็ญ  แสงค้าแก้ว 1,000.00 นายเพ็ญ  แสงค้าแก้ว 1,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 26/2561 19-ต.ค.-61

33. จ้างเหมาจัดท้าพวงมาลา  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุล
จอม-  เกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช

1,000.00 1,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายประสวย  ค้าอินต๊ะ 1,000.00 นายประสวย  ค้าอินต๊ะ 1,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 27/2561 20-ต.ค.-60

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2560
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  ตลุาคม  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)
34. จ้างเหมาจัดสถานที่บริเวณพิธีเผาดอกไม้จันทร์ "พระ

จิตกาธาน" ตามโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
งานราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

82,000.00 82,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.พี เอ็ม ดี แลนด์สแคป 82,000.00 หจก.พี เอ็ม ดี แลนด์สแคป 82,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 28/2561 20-ต.ค.-60

35. จ้างเหมาด้าเนินการประดับตกแต่งไฟฟ้า แสงสว่าง พร้อม
การติดต้ังไฟฟ้า รวมถึงการติดต้ังกล้องวงจรปิด พร้อม
เคร่ืองบันทึกภาพและจอทีวีใบบริเวณงานพิธีเผา
ดอกไม้จันทร์  "พระจิตกาธาน" ตามโครงการปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์ งานราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

70,000.00 70,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ล้าปาง 70,000.00 บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ล้าปาง 70,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 29/2561 20-ต.ค.-60

36. จ้างเหมาปรับพื้นที่เพื่อด้าเนินการก่อสร้างบริเวณรอบ 
"พระจิตกาธาน" ตามโครงการปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ งานราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

118,800.00 118,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 118,800.00 ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 118,800.00 เป็นผู้มีอาชีพ 30/2561 20-ต.ค.-60

37. จ้างท้าวัสดุส้านักงาน (ตรายาง) แผนงานสาธารณสุข 840.00 840.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน โล่ล้าปาง 840.00 ร้าน โล่ล้าปาง 840.00 เป็นผู้มีอาชีพ 31/2561 24-ต.ค.-60

38. จ้างเหมาด้าเนินการทุบร้ือและก่อสร้างร้ัวโรงเรียนบริเวณ 
"พระจิตกาธาน ตามโครงการปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ งานราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

4,200.00 4,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 4,200.00 ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 4,200.00 เป็นผู้มีอาชีพ 32/2561 24-ต.ค.-60

39. จ้างเหมาติดต้ังไฟฟ้าบริเวณงานพิธีวางดอกไม้จันทน์ 
(เพิ่มเติม) ตามโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
งานราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

10,000.00 10,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ล้าปาง 10,000.00 บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ล้าปาง 10,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 33/2561 24-ต.ค.-60

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2560
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  ตลุาคม  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)
ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 9,900.00 ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 9,900.00

ร้าน แอล เค ก่อสร้าง 10,000.00
ร้าน ชัยยุทธ ธุรกิจการโยธา 10,000.00

41. จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ 
ISUZU เลขทะเบียน 81-2425 ล้าปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 
005-53-0001  จ้านวน  4  รายการ

90,630.00 90,630.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน วิศรุต ออโต้ไทร์ 90,630.00 ร้าน วิศรุต ออโต้ไทร์ 90,630.00 เป็นผู้มีอาชีพ 7/2561 30-ต.ค.-60

42. จัดซ้ือวัสดุล้านักงาน (แผนงานบริหารทั่วไป) 13,041.00 13,041.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 13,041.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 13,041.00 เป็นผู้มีอาชีพ 8/2561 30-ต.ค.-60

43. จ้างเหมาจัดท้าป้าย (ไวนิล) ตามโครงการจัดงานส่งเสริม
ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจ้าปีงบประมาณ 2561 
บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ล้าปาง

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 35/2561 31-ต.ค.-60

44. จ้างเหมาจัดท้าป้าย (ไวนิล) ตามโครงการจัดงานส่งเสริม
ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจ้าปีงบประมาณ 2561 
บ้านสถานี หมู่ที่ 4 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ล้าปาง

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 36/2561 31-ต.ค.-60

45. จ้างเหมาจัดท้าป้าย (ไวนิล) ตามโครงการจัดงานส่งเสริม
ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจ้าปีงบประมาณ 2561 
บ้านแพะดอนสัก หมู่ที่ 5 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ล้าปาง

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 37/2561 31-ต.ค.-60

46. จ้างเหมาจัดท้าป้าย (ไวนิล) ตามโครงการจัดงานส่งเสริม
ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจ้าปีงบประมาณ 2561 
บ้านขามแดง หมู่ที่ 6 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ล้าปาง

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 38/2561 31-ต.ค.-60

47. จ้างเหมาจัดท้าป้าย (ไวนิล) ตามโครงการจัดงานส่งเสริม
ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจ้าปีงบประมาณ 2561 
บ้านปันง้าว หมู่ที่ 7 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ล้าปาง

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 39/2561 31-ต.ค.-60

เสนอราคาต้่าสุด 34/2561 24-ต.ค.-6040. างโครงการก่อสร้างก้าแพงปากท่อ คสล.บ้านแม่ฮาว หมู่ 3
 ต้าบลห้างฉัตร อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง

9,900.00 10,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2560
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  ตลุาคม  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)
48. จ้างเหมาจัดท้าป้าย (ไวนิล) ตามโครงการจัดงานส่งเสริม

ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจ้าปีงบประมาณ 2561 
บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ล้าปาง

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 40/2561 31-ต.ค.-60

49. จ้างเหมาจัดท้าป้าย (ไวนิล) ตามโครงการจัดงานส่งเสริม
ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจ้าปีงบประมาณ 2561 
บ้านปางม่วง หมู่ที่ 9 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ล้าปาง

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 41/2561 31-ต.ค.-60

วันที ่ 31  เดอืน  ตลุาคม  พ.ศ. 2560

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2560
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

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

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


