
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน ก.ย. 36,308.70 36,308.70  เฉพาะ  

เจาะจง
บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 36,308.70 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 36,308.70 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2561 2-ต.ค.-60

2. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ้าเดือน ก.ย. 2,240.00 2,240.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านบรรณสาร 2,240.00 ร้านบรรณสาร 2,240.00 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2561 2-ต.ค.-60

3. จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ประจ้าเดือน ก.ย. 2,107.00 2,107.00 เฉพาะ 
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,107.00 กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,107.00 เป็นผู้มีอาชีพ 125/2561 31-ส.ค.-61

4. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง (แก๊ส) ประจ้าเดือน ก.ย. 22,904.00 22,904.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 22,904.00 ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 22,904.00 เป็นผู้มีอาชีพ 126/2561 31-ส.ค.-61

5. จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กมาท้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปันง้าว

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวศรีวรรณา  ค้าทิพย์ 9,000.00 นางสาวศรีวรรณา  ค้าทิพย์ 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 89/2561 31-ม.ค.-61

6. จ้างเหมาบริการคนจัดเก็บขยะ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายพงศ์กร    เสนาถี 9,000.00 นายพงศ์กร    เสนาถี 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 101/2561 28-ก.พ.-61

7. 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 117/2561 30-มี.ค.-61

8. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสินชัย  ใจดี 7,500.00 นายสินชัย  ใจดี 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 120/2561 30-มี.ค.-61

9. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายพลนรินทร์  สุขค้าเมือง 7,500.00 นายพลนรินทร์  สุขค้าเมือง 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 121/2561 30-มี.ค.-61

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

นายปราโมทย์  ใจอินต๊ะ 7,500.00 นายปราโมทย์  ใจอินต๊ะ 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 122/2561 30-มี.ค.-61

11. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารในงานการ
เจ้าหน้าที่และงานนิติการ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวจุรีนุช  สุขค้าเมือง 9,000.00 นางสาวจุรีนุช  สุขค้าเมือง 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 125/2561 30-มี.ค.-61

12. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายประภาส  จองปันต๊ะ 7,500.00 นายประภาส  จองปันต๊ะ 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 143/2561 30-เม.ย.-61

13. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายอัมรัตน์  ใจค้า 7,500.00 นายอัมรัตน์  ใจค้า 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 144/2561 30-เม.ย.-61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  กันยายน  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
14. จ้างเหมาบริการคนงานประจ้าเมรุฌาปนสถานต้าบลห้าง

ฉัตร
2,100.00 2,100.00 เฉพาะ 

เจาะจง
นายรุ่งสุริยา  ปัญจมะวัต 2,100.00 นายรุ่งสุริยา  ปัญจมะวัต 2,100.00 เป็นผู้มีอาชีพ 195/2561 31-ส.ค.-61

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 14,200.00

ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 14,600.00
ร้าน แอล เค ก่อสร้าง 15,000.00
หจก. ชี.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 6,300.00

ร้าน แอล เค ก่อสร้าง 6,400.00
ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 6,500.00
หจก. ชี.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 6,500.00

ร้าน แอล เค ก่อสร้าง 6,600.00
ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 6,700.00

18. จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแม่ฮาว

6,000.00 6,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวปัทมา  สุตาวงศ์ 6,000.00 นางสาวปัทมา  สุตาวงศ์ 6,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 198/2561 3-ก.ย.-61

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 9,000.00

ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 9,200.00
ร้าน แอล เค ก่อสร้าง 9,500.00
ร้าน สุนทรพาณิชย์ 4,800.00

ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 4,900.00
ร้าน แอล เค ก่อสร้าง 5,000.00

21. จ้างบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์  หมายเลขครุภัณฑ์  
416-50-0024  (แผนงานการศึกษา)

3,800.00 3,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

3,800.00 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

3,800.00 เป็นผู้มีอาชีพ 199/2561 4-ก.ย.-61

15. จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 14,200.00 14,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์

9,000.00 เสนอราคาต้่าสุด 128/2561

17. จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้้า คสล. หมู่ 7
 บ้านปันง้าว (บริเวณหน้าร้านนางจันทร์(อู๋)) ต้าบลห้างฉัตร
 อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง

6,500.00 6,700.00

16. จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้้า คสล. 
พร้อมฝาบ่อพัก หมู่ 3 บ้านแม่ฮาว (บริเวณประปาหมู่บ้าน
ถึงตลาดบ้านแม่ฮาว) ต้าบลห้างฉัตร อ้าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล้าปาง

6,300.00 6,500.00

20. จัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง  (แผนงานเคหะและชุมชน) 4,800.00 4,800.00

4-ก.ย.-6119. จัดซ้ือครุภัณฑ์โรงงาน (แผนงานเคหะและชุมชน) 9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์

3-ก.ย.-61

เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. ชี.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 6,500.00 เสนอราคาต้่าสุด 197/2561 3-ก.ย.-61

เฉพาะ 
เจาะจง

4-ก.ย.-61

หจก. ชี.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 6,300.00 เสนอราคาต้่าสุด 196/2561

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

14,200.00 เสนอราคาต้่าสุด 127/2561 3-ก.ย.-61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  กันยายน  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 4,800.00 เสนอราคาต้่าสุด 129/2561

เลขที่และวันที่

แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
22. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานสาธารณสุข) 5,800.00 5,800.00 เฉพาะ 

เจาะจง
หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

5,800.00 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

5,800.00 เป็นผู้มีอาชีพ 130/2561 5-ก.ย.-61

23. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานสร้างควมเข้มแข็งของ
ชุมชน)

8,227.00 8,227.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

8,227.00 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

8,227.00 เป็นผู้มีอาชีพ 131/2561 5-ก.ย.-61

24. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (แผนงานสร้างควมเข้มแข็งของชุมชน) 3,956.00 3,956.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 3,956.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 3,956.00 เป็นผู้มีอาชีพ 132/2561 5-ก.ย.-61

25. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม  ตามโครงการ 
“การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน” 
(โครงการ D.A.R.E.)

5,500.00 5,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สตางค์ 5,500.00 ร้าน สตางค์ 5,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 133/2561 5-ก.ย.-61

26. จ้างบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
หมายเลขครุภัณฑ์  416-51-0005  (กองคลัง)

450.00 450.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

450.00 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

450.00 เป็นผู้มีอาชีพ 200/2561 5-ก.ย.-61

27. จ้างเหมาซ่อมแซมและบ้ารุงรักษารถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ 
ISUZU เลขทะเบียน 81-2425 ล้าปาง หมายเลขครุภัณฑ์
005-53-001

1,260.00 1,260.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ดีอะไหล่ล้าปาง 1,260.00 ร้าน ดีอะไหล่ล้าปาง 1,260.00 เป็นผู้มีอาชีพ 201/2561 5-ก.ย.-61

28. จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล  ตามโครงการ “การศึกษาเพื่อ
ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน” (โครงการ D.A.R.E.)

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 202/2561 5-ก.ย.-61

29. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม  ตามโครงการ 
สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ต้าบล

4,000.00 4,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สตางค์ 4,000.00 ร้าน สตางค์ 4,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 134/2561 6-ก.ย.-61

30. จัดซ้ือชุดตรวจหาสารเสพติด  ตามโครงการ สนับสนุน
ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดต้าบล

2,500.00 2,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท  ช.เภสัช จ้ากัด 2,500.00 บริษัท  ช.เภสัช จ้ากัด 2,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 135/2561 6-ก.ย.-61

31. จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล  ตามโครงการ สนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดต้าบล

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 203/2561 6-ก.ย.-61

32. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองคลัง) 5,537.00 5,537.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 5,537.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 5,537.00 เป็นผู้มีอาชีพ 136/2561 7-ก.ย.-61

33. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม  ตามโครงการ 
อบรมพัฒนาศักยภาพสตรี

1,900.00 1,900.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สตางค์ 1,900.00 ร้าน สตางค์ 1,900.00 เป็นผู้มีอาชีพ 137/2561 11-ก.ย.-61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  กันยายน  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ล้าปาง

16,900.00

ร้าน นาวิน อิเล็กทรอนิกส์ 17,300.00
ร้าน ล้าปางแอร์คอนดิชั่น 17,500.00

35. จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล  ตามโครงการ อบรมพัฒนา
ศักยภาพสตรี

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 204/2561 11-ก.ย.-61

36. จ้างเหมาท้าถุงผ้าพร้อมสกรีน  ตามโครงการ อบรมพัฒนา
ศักยภาพสตรี

5,600.00 5,600.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางดวงนภา  ศรีค้าวัง 5,600.00 นางดวงนภา  ศรีค้าวัง 5,600.00 เป็นผู้มีอาชีพ 205/2561 11-ก.ย.-61

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 11,400.00

ร้าน แอล เค ก่อสร้าง 11,600.00
ร้าน ทูลทวี 12,000.00

38. จัดซ้ือเคร่ืองแต่งกายตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน 
(แผนงานรักษาความสงบภายใน)

7,000.00 7,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ลัดดาศิลป์เกษตร 7,000.00 ร้าน ลัดดาศิลป์เกษตร 7,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 140/2561 12-ก.ย.-61

39. จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลข
ทะเบียน กท 8398 ล้าปาง  หมายเลขครุภัณฑ์ 
001-45-0002

7,345.00 7,345.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน รุ่งเรืองคาร์เซอร์วิส 7,345.00 ร้าน รุ่งเรืองคาร์เซอร์วิส 7,345.00 เป็นผู้มีอาชีพ 206/2561 12-ก.ย.-61

40. จ้างบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์  หมายเลขครุภัณฑ์  
416-53-0061  
(แผนงานเคหะและชุมชน)

1,100.00 1,100.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

1,100.00 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

1,100.00 เป็นผู้มีอาชีพ 207/2561 14-ก.ย.-61

41. จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล  ตามโครงการ กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ประจ้าปี 2561

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 208/2561 14-ก.ย.-61

42. จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ (แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป)  หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0016

400.00 400.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ล้าปาง

400.00 ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ล้าปาง

400.00 เป็นผู้มีอาชีพ 209/2561 14-ก.ย.-61

43. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานการศึกษา) 12,580.00 12,580.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

12,580.00 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

12,580.00 เป็นผู้มีอาชีพ 141/2561 18-ก.ย.-61

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 11,400.00 เสนอราคาต้่าสุด 139/2561 12-ก.ย.-61

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ล้าปาง

16,900.00 เสนอราคาต้่าสุด 138/2561 11-ก.ย.-61
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  กันยายน  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา

37. จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร (แผนงานรักษาความสงบภายใน) 11,400.00 11,400.00 เฉพาะ 
เจาะจง

34. จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน  (แผนงานบริหารงานคลัง) 16,900.00 17,000.00

แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
44.  จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ  (แผนงานเคหะและ

ชุมชน)
19,786.00 19,786.00 เฉพาะ 

เจาะจง
บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ล้าปาง 
จ้ากัด

19,786.00 บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ล้าปาง 
จ้ากัด

19,786.00 เป็นผู้มีอาชีพ 142/2561 18-ก.ย.-61

45. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  (แผนงานเคหะและชุมชน) 1,014.00 1,014.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 1,014.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 1,014.00 เป็นผู้มีอาชีพ 143/2561 18-ก.ย.-61

46. จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ  (แผนงานการศึกษา) 
 หมายเลขครุภัณฑ์ 420-46-0009

2,300.00 2,300.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ล้าปาง

2,300.00 ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ล้าปาง

2,300.00 เป็นผู้มีอาชีพ 210/2561 18-ก.ย.-61

47. จัดซ้ือถ่าน  เพื่อใช้กับเมรุเผาศพระบบปิดแบบใช้ถ่าน 750.00 750.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายนคร  วงศ์ปัน 750.00 นายนคร  วงศ์ปัน 750.00 เป็นผู้มีอาชีพ 144/2561 19-ก.ย.-61

48. จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ  (แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน)  หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0024

1,000.00 1,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ล้าปาง

1,000.00 ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ล้าปาง

1,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 211/2561 19-ก.ย.-61

49. จ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อดูดน้้าและระบบไฟฟ้าสูบน้้า
แบบซัมเมิสซิเบิล  ประปาหมู่บ้าน  หมู่ 3  บ้านแม่ฮาว  
ต้าบลห้างฉัตร  อ้าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล้าปาง

8,040.00 8,040.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายอ้านวย  พรมศิริ 8,040.00 นายอ้านวย  พรมศิริ 8,040.00 เป็นผู้มีอาชีพ 212/2561 19-ก.ย.-61

50. จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมปก
กระดาษสี ปกพลาสติก และเข้าเล่ม

8,550.00 8,550.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ก๊อปปี้เบสท์ 8,550.00 ร้าน ก๊อปปี้เบสท์ 8,550.00 เป็นผู้มีอาชีพ 213/2561 20-ก.ย.-61

51. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (แผนงานบริหารทั่วไป) 12,235.00 12,235.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 12,235.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 12,235.00 เป็นผู้มีอาชีพ 145/2561 20-ก.ย.-61

52. จ้างเหมาบริการปรับปรุงเว็บไซต์และต่ออายุเว็บไซต์
เทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน แอลพีเทคโนโลยี 7,500.00 ร้าน แอลพีเทคโนโลยี 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 214/2561 24-ก.ย.-61

ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 16,500.00

ร้าน แอล เค ก่อสร้าง 16,700.00
ร้าน ชัยยุทธธุรกิจการโยธา 16,900.00

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

53. จ้างเหมาขุดลอกเปิดทางน้้าล้าเหมืองในหมู่บ้านขามแดง  
หมู่ 6  ต้าบลห้างฉัตร  อ้าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล้าปาง

16,500.00 16,704.00 เฉพาะ 
เจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  กันยายน  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 16,500.00 เสนอราคาต้่าสุด 215/2561 25-ก.ย.-61

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 20,600.00

ร้าน แอล เค ก่อสร้าง 20,800.00
ร้าน ชัยยุทธธุรกิจการโยธา 20,900.00

55. จ้างเหมาซ่อมแซมรถสามล้อเคร่ือง (ซาเล็ง)  หมายเลข
ครุภัณฑ์ 011-58-0003  และรถสามล้อเคร่ือง (ซาเล็ง)  
หมายเลขครุภัณฑ์ 011-58-0004

1,010.00 1,010.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน อภิสิทธิ์ยนต์ 1,010.00 ร้าน อภิสิทธิ์ยนต์ 1,010.00 เป็นผู้มีอาชีพ 217/2561 26-ก.ย.-61

ร้าน สามารถพาณิชย์ 31,300.00

ร้าน แอล เค ก่อสร้าง 31,400.00
ร้าน ชัยยุทธธุรกิจการโยธา 31,500.00
ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 22,000.00

ร้าน แอล เค ก่อสร้าง 22,100.00
ร้าน ชัยยุทธธุรกิจการโยธา 22,200.00
ร้าน สามารถพาณิชย์ 28,300.00

ร้าน แอล เค ก่อสร้าง 28,400.00
ร้าน ชัยยุทธธุรกิจการโยธา 28,500.00
หจก. ซี.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 46,800.00

ร้าน แอล เค ก่อสร้าง 47,000.00
ร้าน ชัยยุทธธุรกิจการโยธา 47,100.00

54. จ้างเหมาขุดลอกเปิดทางน้้าล้าเหมืองข้างวัดบ้านปันง้าว   
 หมู่ 7  ต้าบลห้างฉัตร  อ้าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล้าปาง

20,600.00 20,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 20,600.00 เสนอราคาต้่าสุด 216/2561 25-ก.ย.-61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  กันยายน  พ.ศ. 2561

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

26-ก.ย.-61

57. จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซม วางท่อคอนกรีตพร้อมถมดินหลัง
ท่อบ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (ทางไปแท่นช้าง) ต้าบลห้างฉัตร  
อ้าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล้าปาง

22,000.00 22,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 22,000.00 เสนอราคาต้่าสุด 32/2561 26-ก.ย.-61

56. จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายล้าเหมืองปล้ิง  บ้านแม่ฮาว  หมู่
 3 (บริเวณทุ่งนายด้ารงค์  ใจมูล) ต้าบลห้างฉัตร อ้าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง

31,300.00 31,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สามารถพาณิชย์ 31,300.00 เสนอราคาต้่าสุด 31/2561

26-ก.ย.-61

59. จ้างปรับปรุงรางระบายน้้าและเทลานคอนกรีต คสล. หมู่ 3
  บ้านแม่ฮาว  (ภายในส้านักงานเทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่
ตาล) ต้าบลห้างฉัตร  อ้าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล้าปาง

46,800.00 47,100.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. ซี.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 46,800.00 เสนอราคาต้่าสุด 34/2561 28-ก.ย.-61

58. จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมฝาย คสล. บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 
(บริเวณหลังบ้านตาเหลือ) ต้าบลห้างฉัตร อ้าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล้าปาง

28,300.00 28,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สามารถพาณิชย์ 28,300.00 เสนอราคาต้่าสุด 33/2561

แบบ สขร.1 







แบบ สขร.1 
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