
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจําเดือน ส.ค. 44,792.90 44,792.90  เฉพาะ  

เจาะจง
บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 44,792.90 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 44,792.90 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2561 2-ต.ค.-60

2. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจําเดือน ส.ค. 2,470.00 2,470.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านบรรณสาร 2,470.00 ร้านบรรณสาร 2,470.00 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2561 2-ต.ค.-60

3. จัดซ้ือน้ําด่ืมสําหรับ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ประจําเดือน ส.ค. 1,652.00 1,652.00 เฉพาะ 
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้ําด่ืมบ้านแม่ฮาว 1,652.00 กลุ่มผลิตน้ําด่ืมบ้านแม่ฮาว 1,652.00 เป็นผู้มีอาชีพ 108/2561 31-ก.ค.-61

4. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง (แก๊ส) ประจําเดือน ส.ค. 21,269.00 21,269.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 21,269.00 ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 21,269.00 เป็นผู้มีอาชีพ 109/2561 31-ก.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. 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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  สิงหาคม  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
14. 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

15. 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

16. จ้างเหมาบริการคนงานประจําเมรุฌาปนสถานตําบลห้าง
ฉัตร

2,800.00 2,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายรุ่งสุริยา  ปัญจมะวัต 2,800.00 นายรุ่งสุริยา  ปัญจมะวัต 2,800.00 เป็นผู้มีอาชีพ 177/2561 31-ก.ค.-61

17. จัดซ้ือวัสดุในการฝึกอบรม  ตามโครงการฝึกอบรมสา
ธารณภัย (อัคคีภัย) ดับเพลิงเบื้องต้น และไฟป่า ประจําปี 
พ.ศ.2561

6,120.00 6,120.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สหพาณิชย์ 6,120.00 ร้าน สหพาณิชย์ 6,120.00 เป็นผู้มีอาชีพ 110/2561 1-ส.ค.-61

18. จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล  ตามโครงการฝึกอบรมสาธารณ
ภัย (อัคคีภัย) ดับเพลิงเบื้องต้น และไฟป่า ประจําปี พ.ศ. 
2561

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้านเฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 178/2561 1-ส.ค.-61

19. จ้างเหมาซ่อมรถสามล้อเคร่ือง (ซาเล็ง)  หมายเลขครุภัณฑ์
 011-58-0003

4,500.00 4,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน อู่เกิ้ม เจริญยนต์ 4,500.00 ร้าน อู่เกิ้ม เจริญยนต์ 4,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 179/2561 6-ส.ค.-61

20. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (แผนงานเคหะและชุมชน) 15,049.00 15,049.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 15,049.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 15,049.00 เป็นผู้มีอาชีพ 111/2561 7-ส.ค.-61

21. จ้างเหมาบริการรถดูดส่ิงปฏิกูล (สูบส้วม) 3,000.00 3,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายปฎิพัทธ์  หมั่นหา 3,000.00 นายปฎิพัทธ์  หมั่นหา 3,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 180/2561 7-ส.ค.-61

22. จ้างเหมาซ่อมแซมและบํารุงรักษารถบรรทุกขยะ  เลข
ทะเบียน 81-2425 ลําปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 005-53-001

12,440.00 12,440.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ดี อะไหล่ลําปาง 12,440.00 ร้าน ดี อะไหล่ลําปาง 12,440.00 เป็นผู้มีอาชีพ 181/2561 8-ส.ค.-61

23.  จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ  (แผนงานเคหะและชุมชน) 34,348.00 34,348.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ลําปาง 
จํากัด

34,348.00 บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ลําปาง 
จํากัด

34,348.00 เป็นผู้มีอาชีพ 112/2561 9-ส.ค.-61

24. จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  และสําเนาเอกสาร
ประมาณค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง  ประกอบร่างเทศ
บัญญัติฯ

2,700.00 2,700.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ก๊อปปี้เบสท์ 2,700.00 ร้าน ก๊อปปี้เบสท์ 2,700.00 เป็นผู้มีอาชีพ 182/2561 9-ส.ค.-61

ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง
วันที ่ 31  เดอืน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ของสัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  สิงหาคม  2561 แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
ร้าน มณเฑียรการเกษตร 14,500.00

ร้าน แม่ปิง 5 การ์เด้น 15,950.00
ร้าน สวนมนตรี 17,400.00

26. จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล  ตามโครงการพระราชเสาวนีย์ 500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 183/2561 15-ส.ค.-61

27. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 2029 ลําปาง  หมายเลข
ครุภัณฑ์ 001-45-0001

6,180.00 6,180.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน อู่อ้ายบริการ 6,180.00 ร้าน อู่อ้ายบริการ 6,180.00 เป็นผู้มีอาชีพ 184/2561 15-ส.ค.-61

28. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (แผนงานบริหารทั่วไป) 7,000.00 7,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 7,000.00 หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 7,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 114/2561 16-ส.ค.-61

29. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 10,525.00 10,525.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านตรีทิพย์รินลณี คอมเมิร์ซ 10,525.00 ร้านตรีทิพย์รินลณี คอมเมิร์ซ 10,525.00 เป็นผู้มีอาชีพ 115/2561 16-ส.ค.-61

30. จัดซ้ือธง  ตามโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ใน
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และเตรียมการรับเสด็จ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

11,976.00 11,976.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 11,976.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 11,976.00 เป็นผู้มีอาชีพ 116/2561 16-ส.ค.-61

31. จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล  ตามโครงการปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 
และเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

4,700.00 4,700.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 4,700.00 ร้าน เฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 4,700.00 เป็นผู้มีอาชีพ 185/2561 16-ส.ค.-61

14,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน มณเฑียรการเกษตร

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  สิงหาคม  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา

14,500.00 เสนอราคาตํ่าสุด 113/2561 15-ส.ค.-61

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง
25. จัดซ้ือต้นไม้ ตามโครงการพระราชเสาวนีย์ 14,500.00

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
32. จ้างเหมาทําปลอกเหล็กเพื่อเป็นฐานสําหรับประดับธงชาติ

ไทย ร่วมกับธงอักษรพระนามาภิไธย  ตามโครงการ
ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลที่ 9 และเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

13,500.00 13,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายมัฆวาน  ชมภูสาร 13,500.00 นายมัฆวาน  ชมภูสาร 13,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 186/2561 16-ส.ค.-61

หจก. ชี.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 294,300.00

หจก. ดวงดาว บิ้วด้ิง ซัพพลาย 298,600.00
หจก. ต๋ีเล็ก ธุรกิจการโยธา 299,500.00

34. จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน)

39,750.00 60,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. ลําปางซีคิว (ยงยุทธ
วิศวกรรม)

39,750.00 หจก. ลําปางซีคิว (ยงยุทธ
วิศวกรรม)

39,750.00 เป็นผู้มีอาชีพ 117/2561 21-ส.ค.-61

35. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (แผนงานบริหารทั่วไป) 10,802.00 10,802.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 10,802.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 10,802.00 เป็นผู้มีอาชีพ 118/2561 21-ส.ค.-61

36.  จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ  (แผนงานเคหะและชุมชน) 10,003.00 10,003.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ลําปาง 
จํากัด

10,003.00 บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ลําปาง 
จํากัด

10,003.00 เป็นผู้มีอาชีพ 119/2561 21-ส.ค.-61

37. จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แผนงาน
สาธารณสุข)

41,940.00 41,940.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท  ช. เภสัช จํากัด 41,940.00 บริษัท  ช. เภสัช จํากัด 41,940.00 เป็นผู้มีอาชีพ 120/2561 21-ส.ค.-61

38. จ้างทําวัสดุสํานักงาน  (ตรายาง)  กองคลัง 2,760.00 2,760.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน โล่ลําปาง 2,760.00 ร้าน โล่ลําปาง 2,760.00 เป็นผู้มีอาชีพ 188/2561 23-ส.ค.-61

39. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  (กองคลัง) 9,900.00 9,900.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

9,900.00 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

9,900.00 เป็นผู้มีอาชีพ 121/2561 28-ส.ค.-61

40. จ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์  หมายเลขครุภัณฑ์  
416-55-4075  (แผนงานเคหะและชุมชน)

2,600.00 2,600.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

2,600.00 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

2,600.00 เป็นผู้มีอาชีพ 189/2561 28-ส.ค.-61

หจก. ชี.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 294,300.00 เสนอราคาตํ่าสุด 30/2561 20-ส.ค.-6133. จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมฝาปิดคอนกรีต หมู่ 5 บ้านแพะดอนสัก ตําบลห้าง
ฉัตร อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง (สายปากทางหมู่บ้าน
ถึงบ้านนายประเสริฐ ใจคํา)

294,300.00 299,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  สิงหาคม  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
41. จ้างเหมาบํารุงรักษาซ่อมแซมรถสามล้อเคร่ือง (ซาเล็ง)  

หมายเลขครุภัณฑ์ 011-58-0003 และหมายเลขครุภัณฑ์ 
011-58-0004

5,940.00 5,940.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน อภิสิทธิยนต์ 5,940.00 ร้าน อภิสิทธิยนต์ 5,940.00 เป็นผู้มีอาชีพ 190/2561 28-ส.ค.-61

42. จ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 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 191/2561 28-ส.ค.-61

หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

1,980.00

หจก.เดสก์ทอป คอมพิวเตอร์ 2,200.00
ร้าน ลําปางปร้ินเตอร์ 2,300.00
ร้าน มณเฑียรการเกษตร 14,500.00

ร้าน แม่ปิง 5 การ์เด้น 21,450.00
ร้าน สวนมนตรี 23,400.00

45. จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล  ตามโครงการรักน้ํา  รักป่า  
รักษาแผ่นดิน

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 192/2561 29-ส.ค.-61

46. จ้างเหมาซ่อมแซมและบํารุงรักษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง (รถจักรยานยนต์) ยี่ห้อ HONDA  หมายเลข
ทะเบียน 
1 กจ 2115 ลําปาง  หมายเลขครุภัณฑ์ 009-58-0002

260.00 260.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน อภิสิทธิยนต์ 260.00 ร้าน อภิสิทธิยนต์ 260.00 เป็นผู้มีอาชีพ 193/2561 29-ส.ค.-61

47. จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รถดับเพลิง
อเนกประสงค์  หมายเลขทะเบียน  บล 4832 ลําปาง  
หมายเลขครุภัณฑ์ 003-57-0002

4,600.00 4,600.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ทูลทวี 4,600.00 ร้าน ทูลทวี 4,600.00 เป็นผู้มีอาชีพ 124/2561 30-ส.ค.-61

48. จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 13,535.00 13,535.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ก๊อปปี้เบสท์ 13,535.00 ร้าน ก๊อปปี้เบสท์ 13,535.00 เป็นผู้มีอาชีพ 194/2561 31-ส.ค.-61

หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

1,980.00 เสนอราคาตํ่าสุด 122/2561 29-ส.ค.-6143. จัดซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน  (แผนงานการศึกษา) 1,980.00 2,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน มณเฑียรการเกษตร 14,500.00 เสนอราคาตํ่าสุด 123/2561 29-ส.ค.-6144. จัดซ้ือต้นไม้ ตามโครงการ รักน้ํา รักป่า รักษาแผ่นดิน 19,500.00 19,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  สิงหาคม  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 
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