
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจําเดือน มิ.ย. 39,590.10 39,590.10 เฉพาะ  

เจาะจง
บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 39,590.10 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 39,590.10 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2561 2-ต.ค.-60

2. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจําเดือน ม.ิย. 2,380.00 2,380.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านบรรณสาร 2,380.00 ร้านบรรณสาร 2,380.00 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2561 2-ต.ค.-60

3. จัดซ้ือน้ําด่ืมสําหรับ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ประจําเดือน มิ.ย. 2,264.00 2,264.00 เฉพาะ 
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้ําด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,264.00 กลุ่มผลิตน้ําด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,264.00 เป็นผู้มีอาชีพ 81/2561 31-พ.ค.-61

4. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง (แก๊ส) ประจําเดือน มิ.ย. 21,736.00 21,736.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 21,736.00 ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 21,736.00 เป็นผู้มีอาชีพ 82/2561 31-พ.ค.-61

5. จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กมาทําหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปันง้าว

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวศรีวรรณา  คําทิพย์ 9,000.00 นางสาวศรีวรรณา  คําทิพย์ 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 จํากัด 10,165.00 บริษัท บี.ไอ.จ ีเซฟต้ีการ์ด จํากัด 10,165.00 เป็นผู้มีอาชีพ 117/2561 30-มี.ค.-61

8. จ้างเหมาบริการคนทําความสะอาดภายในสํานักงาน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวไพลิน  แสงบุญเรือง 8,000.00 นางสาวไพลิน  แสงบุญเรือง 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 119/2561 30-มี.ค.-61

9. จ้างเหมาบริการคนทําความสะอาด 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

10. จ้างเหมาบริการคนทําความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

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

11. จ้างเหมาบริการคนทําความสะอาด 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

12. จ้างเหมาบริการคนทําความสะอาด ดูแลต้นไม้ฌาปนสถาน 7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายธวัชชัย  ไฝ่แก้ว 7,500.00 นายธวัชชัย  ไฝ่แก้ว 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 123/2561 30-มี.ค.-61

13. จ้างเหมาคนงานด้านไฟฟ้า 9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายพร้อมพงษ์  รัตนประทีป 9,000.00 นายพร้อมพงษ์  รัตนประทีป 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 124/2561 30-มี.ค.-61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มถุินายน  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  มถุินายน  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
14. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารในงานการ

เจ้าหน้าที่และงานนิติการ
9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 

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

15. จ้างเหมาในการคัดแปลงที่ดิน และนําโฉนดที่ดินไปถ่าย
เอกสาร พร้อมคัดลอกข้อมูลที่อยู่ผู้ถือครองที่ดิน

48,000.00 48,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวชนิตร์นันทร์  ลือจ๋อม 48,000.00 นางสาวชนิตร์นันทร์  ลือจ๋อม 48,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 141/2561 30-เม.ย.-61

16. จ้างเหมาบริการคนทําความสะอาด 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

17. จ้างเหมาบริการคนทําความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

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

18. จ้างเหมาบริการคนงานประจําเมรุฌาปนสถานตําบลห้าง
ฉัตร

4,900.00 4,900.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายรุ่งสุริยา  ปัญจมะวัต 4,900.00 นายรุ่งสุริยา  ปัญจมะวัต 4,900.00 เป็นผู้มีอาชีพ 158/2561 31-พ.ค.-61

19. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (แผนงานบริหารทั่วไป) 8,794.00 8,794.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 8,794.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 8,794.00 เป็นผู้มีอาชีพ 83/2561 1-มิ.ย.-61

20. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (แผนงานการศึกษา) 14,228.00 14,228.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 14,228.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 14,228.00 เป็นผู้มีอาชีพ 84/2561 1-มิ.ย.-61

21. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว สําหรับใช้ในโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล

11,250.00 11,250.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ตรีทิพย์รินลณี คอมเมิร์ช 11,250.00 ร้าน ตรีทิพย์รินลณี คอมเมิร์ช 11,250.00 เป็นผู้มีอาชีพ 85/2561 1-มิ.ย.-61

22. จ้างเหมาบํารุงรักษาซ่อมแซมรถสามล้อเคร่ือง (ซาเล้ง) 
หมายเลขครุภัณฑ์ 011-58-0003 และหมายเลขครุภัณฑ์ 
011-58-0004

5,540.00 5,540.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน อภิสิทธิ์ยนต์ 5,540.00 ร้าน อภิสิทธิ์ยนต์ 5,540.00 เป็นผู้มีอาชีพ 159/2561 1-มิ.ย.-61

23. จ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์สํานักงาน) 
เคร่ืองโทรสาร (แฟกซ์) หมายเลขครุภัณฑ์ 424-59-0004

4,400.00 4,400.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 4,400.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 4,400.00 เป็นผู้มีอาชีพ 160/2561 1-มิ.ย.-61

24. จ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์สํานักงาน 
 เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-45-0005 
(แผนงานเคหะและชุมชน)

1,900.00 1,900.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ลําปาง

1,900.00 ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ลําปาง

1,900.00 เป็นผู้มีอาชีพ 161/2561 1-มิ.ย.-61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มถุินายน  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  มถุินายน  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
25. จ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์  หมายเลขครุภัณฑ์  
416-59-0112  (แผนงานเคหะและชุมชน)

1,519.00 1,519.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

1,519.00 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

1,519.00 เป็นผู้มีอาชีพ 162/2561 1-มิ.ย.-61

26. จ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ เลข
ทะเบียน 81-2425 ลําปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 
005-53-0001

48,440.00 48,440.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ดี อะไหล่ลําปาง 48,440.00 ร้าน ดี อะไหล่ลําปาง 48,440.00 เป็นผู้มีอาชีพ 163/2561 5-มิ.ย.-61

ห้างหุ้นส่วนจํากัด นรงค์ชัย 9,500.00

ร้าน ลําปางเพิ่มทรัพย์ 9,700.00
ร้าน เต๊กหมง 9,900.00

28. จัดซ้ือถ่าน  เพื่อใช้กับเมรุเผาศพระบบปิดแบบใช้ถ่าน 750.00 750.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายนคร  วงศ์ปัน 750.00 นายนคร  วงศ์ปัน 750.00 เป็นผู้มีอาชีพ 87/2561 8-มิ.ย.-61

29. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 38,976.00 38,976.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 38,976.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 38,976.00 เป็นผู้มีอาชีพ 88/2561 12-มิ.ย.-61

ร้าน แอล เค ก่อสร้าง 33,600.00

ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 33,700.00
ร้าน ชัยยุทธธุรกิจการโยธา 33,800.00
ร้าน แอล เค ก่อสร้าง 45,900.00

ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 46,000.00
ร้าน ชัยยุทธธุรกิจการโยธา 46,100.00
ร้าน แอล เค ก่อสร้าง 25,700.00

ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 25,800.00
ร้าน ชัยยุทธธุรกิจการโยธา 25,900.00

27. จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  (เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

9,500.00 10,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด นรงค์ชัย 9,500.00 เสนอราคาตํ่าสุด

30. จ้างโครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ํา หมู่ 6 บ้าน
ขามแดง (ถนนสายปู่เจ้าบ้าน) ตําบลห้างฉัตร อําเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดลําปาง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มถุินายน  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  มถุินายน  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

86/2561 6-มิ.ย.-61

33,600.00 33,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน แอล เค ก่อสร้าง 33,600.00 เสนอราคาตํ่าสุด 25/2561 15-มิ.ย.-61

31. จ้างโครงการซ่อมแซมคันลําเหมือง หมู่ 3 บ้านแม่ฮาว 
ตําบลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง (บริเวณข้าง
ทางรถไฟ)

45,900.00 26/2561 15-มิ.ย.-61

32. จ้างโครงการซ่อมแซมฝาย คสล.(ฝายปึ๋ง) หมู่ 3 ตําบลห้าง
ฉัตร อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง (บริเวณสวนนางบุญ
ไสย สุพรรณฝ่าย)

25,700.00 25,900.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน แอล เค ก่อสร้าง 25,700.00 เสนอราคาตํ่าสุด 27/2561 15-มิ.ย.-61

46,100.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน แอล เค ก่อสร้าง 45,900.00 เสนอราคาตํ่าสุด

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต๋ีเล็ก ธุรกิจ
การโยธา

28,800.00

ร้าน แอล เค ก่อสร้าง 29,600.00
ร้าน ชัยยุทธธุรกิจการโยธา 30,400.00

34. จ้างเหมาทําป้าย (ไวนิล) ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา
เครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านเฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้านเฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 165/2561 18-มิ.ย.-61

35. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 11,300.00 11,300.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

11,300.00 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

11,300.00 เป็นผู้มีอาชีพ 89/2561 19-มิ.ย.-61

ร้าน ศิริพาณิชย์ 25,000.00

ร้าน สุขประเสริฐ 26,000.00
ร้าน ทวีทรัพย์ 28,000.00

37. จ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซม  (ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว)  เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  หมายเลขครุภัณฑ์ 
441-58-0013

2,090.00 2,090.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ทูลทวี 2,090.00 ร้าน ทูลทวี 2,090.00 เป็นผู้มีอาชีพ 166/2561 19-มิ.ย.-61

38. จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ (แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป)  หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0017

400.00 400.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ลําปาง

400.00 ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ลําปาง

400.00 เป็นผู้มีอาชีพ 167/2561 19-มิ.ย.-61

39. จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล  ตามโครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

4,000.00 4,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านเฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 4,000.00 ร้านเฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 4,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 168/2561 19-มิ.ย.-61

40. จ้างเหมาฉีดวัคซีน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

5,000.00 5,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายบัณฑิต    กุณะ 5,000.00 นายบัณฑิต    กุณะ 5,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 169/2561 19-มิ.ย.-61

41. จ้างเหมาทําป้าย (ไวนิล) เพื่อใช้สําหรับร่วมเดินรณรงค์วัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านเฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้านเฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 170/2561 22-มิ.ย.-61

บริษัท ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย 
จํากัด

19,820.00

ร้าน อินเตอร์ คลีน ซัพพลาย 21,245.00
ร้าน มายด์ไวท์ โปรดักส์ 22,650.00

26-มิ.ย.-6142. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 19,820.00 19,820.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย 
จํากัด

19,820.00 เสนอราคาตํ่าสุด 91/2561

36. จัดซ้ือวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มถุินายน  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  มถุินายน  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

90/2561 19-มิ.ย.-6125,000.00 25,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ศิริพาณิชย์ 25,000.00

15-มิ.ย.-61

เสนอราคาตํ่าสุด

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

33. จ้างเหมากําจัดผักตบชวาลําเหมืองแม่ฮาว หมู่ 7 บ้านปัน
ง้าว ตําบลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง(ด้วย
เคร่ืองจักร จํานวน 16 ชั่วโมง)

28,800.00 28,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต๋ีเล็ก ธุรกิจ
การโยธา

28,800.00 เสนอราคาตํ่าสุด 164/2561

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
43. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  เพื่อใช้ในการซ่อมแซมอาคาร

หอประชุมเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล
470.00 470.00 เฉพาะ 

เจาะจง
ร้าน สุนทรพาณิชย์ 470.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 470.00 เป็นผู้มีอาชีพ 92/2561 26-มิ.ย.-61

44. จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล จํานวน 3 ศูนย์ เป็น
เวลา 3 เดือน (ก.ค.2561-ก.ย.2561)

23,022.08 23,022.08 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จํากัด 23,022.08 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จํากัด 23,022.08 เป็นผู้มีอาชีพ 7/2561 27-มิ.ย.-61

45. จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)

2,796.00 2,796.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ก๊อปปี้เบสท์ 2,796.00 ร้าน ก๊อปปี้เบสท์ 2,796.00 เป็นผู้มีอาชีพ 171/2561 28-มิ.ย.-61

46. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  (แผนงานการศึกษา) 1,009.00 1,009.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

1,009.00 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

1,009.00 เป็นผู้มีอาชีพ 93/2561 29-มิ.ย.-61

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มถุินายน  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  มถุินายน  พ.ศ. 2561

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 แบบ สขร.1 



 


