
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ                                                                                                                                
เรื่อง  รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลขา่งสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                   

*********************************** 
 

  ด้วยจังหวัดแจ้งให้ทุกหน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้จัดส่งส าเนาแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) 
พร้อมทั้งรายงานให้อ าเภอทราบ และให้ปิดประกาศเผยแพร่สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
(แบบ สขร.1) ให้ทราบทั่วกัน นั้น 
 

  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ ได้สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
(แบบ สขร.1) ประจ าเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานแนบท้ายประกาศนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่    3   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.   2561 
 
             
 

   (ลงช่ือ) 
                      (นายมงคล    บางขะกุล) 
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแมป่ะ 

 
 
 
        
   
 
 
 
 

 
 

 

 



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 40,150 40,150 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรณสาร ร้านบรรณสาร ราคาต ่าสุด เป็นไป บันทึกตกลงซ้ือขาย

จ่านวนเงิน 40,150.- บาท จ่านวนเงิน 40,150.- บาท ตามเงื อนไข เลขที  1/2561
(2 ต.ค. 60)

2 จัดซ้ือน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 9,205.40 9,205.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม ราคาต ่าสุด เป็นไป บันทึกตกลงซ้ือขาย
งวดวันที  2 - 15 ตุลาคม 2560 จ่ากัด จ่ากัด ตามเงื อนไข เลขที  2/2561

จ่านวนเงิน 9,205.40.- บาท จ่านวนเงิน 9,205.40.- บาท (2 ต.ค. 60)
3 จัดซ้ือน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 9,205.40 9,205.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม ราคาต ่าสุด เป็นไป บันทึกตกลงซ้ือขาย

งวดวันที  16 - 30 ตุลาคม 2560 จ่ากัด จ่ากัด ตามเงื อนไข เลขที  2/2561
จ่านวนเงิน 6,335.41.- บาท จ่านวนเงิน 6,335.41.- บาท (2 ต.ค. 60)

4 เช่าเครื องถ่ายเอกสาร 38,500 38,500 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสส์ เซ็นเตอร์ ร้านบอสส์ เซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด เป็นไป บันทึกตกลงเช่า
จ่านวนเงิน 38,500.- บาท จ่านวนเงิน 38,500.- บาท ตามเงื อนไข เลขที  1/2561

(2 ต.ค. 60)
5 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) กล่อง โรงเรียน 33,156.80 33,156.80 เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค. (ภาคเหนือตอนบน) อ.ส.ค. (ภาคเหนือตอนบน) ราคาต ่าสุด เป็นไป สัญญาซ้ือขาย

ประจ่าเดือน ตุลาคม 2560 จ่านวนเงิน 33,156.80.- บาท จ่านวนเงิน 33,156.80.- บาท ตามเงื อนไข เลขที  1/2561
(2 ต.ค. 60)

6 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) กล่อง ศูนย์พัฒนา 10,791.60 10,791.60 เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค. (ภาคเหนือตอนบน) อ.ส.ค. (ภาคเหนือตอนบน) ราคาต ่าสุด เป็นไป สัญญาซ้ือขาย
เด็กเล็ก  ประจ่าเดือน ตุลาคม 2560 จ่านวนเงิน 10,791.60.- บาท จ่านวนเงิน 10,791.60.- บาท ตามเงื อนไข เลขที  2/2561

(2 ต.ค. 60)
7 จ้างเหมาบริการเก็บขยะ 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายเทียง  เทือกชัยค่า นายเทียง  เทือกชัยค่า ราคาต ่าสุด เป็นไป บันทึกตกลงจ้าง

ประจ่าเดือน ตุลาคม 2560 จ่านวนเงิน 6,000.- บาท จ่านวนเงิน 6,000.- บาท ตามเงื อนไข เลขที  2/2561
(2 ต.ค. 60)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2560
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  31  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.  2560

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2560
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  31  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.  2560

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

8 จ้างเหมาบริการเก็บขยะ 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายเรือง  มานอย นายเรือง  มานอย ราคาต ่าสุด เป็นไป บันทึกตกลงจ้าง
ประจ่าเดือน ตุลาคม 2560 จ่านวนเงิน 6,000.- บาท จ่านวนเงิน 6,000.- บาท ตามเงื อนไข เลขที  3/2561

(2 ต.ค. 60)
9 จ้างเหมาพนักงานโครงการพัฒนาประสิทธิ 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายมนัสชัย  อินหมู นายมนัสชัย  อินหมู ราคาต ่าสุด เป็นไป บันทึกตกลงจ้าง

ภาพการบริหารงานช่าง จ่านวนเงิน 6,000.- บาท จ่านวนเงิน 6,000.- บาท ตามเงื อนไข เลขที  4/2561
ประจ่าเดือน ตุลาคม 2560 (2 ต.ค. 60)

10 จ้างเหมาพนักงานบันทึกข้อมูลโครงการ 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภากร  มะโนวัน นางสาวนิภากร  มะโนวัน ราคาต ่าสุด เป็นไป บันทึกตกลงจ้าง
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง จ่านวนเงิน 6,000.- บาท จ่านวนเงิน 6,000.- บาท ตามเงื อนไข เลขที  5/2561
ประจ่าเดือน ตุลาคม 2560 (2 ต.ค. 60)

11 จ้างเหมาท่าอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง 1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง นางแจ่มฟ้า  มะโนวัน นางแจ่มฟ้า  มะโนวัน ราคาต ่าสุด เป็นไป บันทึกตกลงจ้าง
และเครื องดื มในวันประชุมสภา อบต.แม่ปะ จ่านวนเงิน 1,800.- บาท จ่านวนเงิน 1,800.- บาท ตามเงื อนไข เลขที  6/2561

(2 ต.ค. 60)
12 จ้างจัดท่าเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต่าบล 13,175 13,175 เฉพาะเจาะจง กาดนัดเมืองเถินดอทคอม กาดนัดเมืองเถินดอทคอม ราคาต ่าสุด เป็นไป บันทึกตกลงจ้าง

แม่ปะ จ่านวนเงิน 13,175.- บาท จ่านวนเงิน 13,175.- บาท ตามเงื อนไข เลขที  7/2561
(3 ต.ค. 59)

13 จ้างจัดท่าป้ายโครงการ "พยุงธรรม ค่้าไทย 450 450 เฉพาะเจาะจง ร้านไม้ซางศิลป์ ร้านไม้ซางศิลป์ ราคาต ่าสุด เป็นไป บันทึกตกลงจ้าง
ถวายองค์ราชินี" จ่านวนเงิน 450.- บาท จ่านวนเงิน 450.- บาท ตามเงื อนไข เลขที  8/2561

(3 ต.ค. 59)
14 จ้างจัดท่าป้ายประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง 1,350 1,350 เฉพาะเจาะจง ร้านไม้ซางศิลป์ ร้านไม้ซางศิลป์ ราคาต ่าสุด เป็นไป บันทึกตกลงจ้าง

ก่าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรม จ่านวนเงิน 1,350.- บาท จ่านวนเงิน 1,350.- บาท ตามเงื อนไข เลขที  9/2561
เนียมเกี ยวกับการจัดการสิ งปฏิกูลและมูลฝอย (6 ต.ค. 59)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,132.87 10,132.87 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม รำคำต้่ำสุด เป็นไป บันทึกตกลงซ้ือขำย

งวดวันท่ี 1 - 16 พฤศจิกำยน 2560 จ้ำกัด จ้ำกัด ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 1/2561
จ้ำนวนเงิน 10,132.87.- บำท จ้ำนวนเงิน 10,132.87.- บำท (2 ต.ค. 60)

2 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 9,487.37 9,487.37 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม รำคำต้่ำสุด เป็นไป บันทึกตกลงซ้ือขำย
งวดวันท่ี 17 - 30 พฤศจิกำยน 2560 จ้ำกัด จ้ำกัด ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 1/2561

จ้ำนวนเงิน 9,487.37.- บำท จ้ำนวนเงิน 9,487.37.- บำท (2 ต.ค. 60)
3 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 67,971.44 67,971.44 เฉพำะเจำะจง บริษัท โกลด์มิลค์ จ้ำกัด บริษัท โกลด์มิลค์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

ระหว่ำงเดือน พฤศจิกำยน - ธันวำคม 2560 จ้ำนวนเงิน 67,971.44.- บำท จ้ำนวนเงิน 67,971.44.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 3/2561
(27 พ.ย. 60)

4 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำเด็กล็ก 22,122.78 22,122.78 เฉพำะเจำะจง บริษัท โกลด์มิลค์ จ้ำกัด บริษัท โกลด์มิลค์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
ระหว่ำงเดือน พฤศจิกำยน - ธันวำคม 2560 จ้ำนวนเงิน 22,122.78.- บำท จ้ำนวนเงิน 22,122.78.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 4/2561

(27 พ.ย. 60)
5 จ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำยเทียง  เทือกชัยค้ำ นำยเทียง  เทือกชัยค้ำ รำคำต้่ำสุด เป็นไป บันทึกตกลงจ้ำง

ประจ้ำเดือน พฤศจิกำยน 2560 จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 11/2561
(1 พ.ย. 60)

6 จ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำยเรือง  มำนอย นำยเรือง  มำนอย รำคำต้่ำสุด เป็นไป บันทึกตกลงจ้ำง
ประจ้ำเดือน พฤศจิกำยน 2560 จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 12/2561

(1 พ.ย. 60)
7 จ้ำงเหมำพนักงำนโครงกำรพัฒนำประสิทธิ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำยมนัสชัย  อินหมู นำยมนัสชัย  อินหมู รำคำต้่ำสุด เป็นไป บันทึกตกลงจ้ำง

ภำพกำรบริหำรงำนช่ำง จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 13/2561
ประจ้ำเดือน พฤศจิกำยน 2560 (1 พ.ย. 60)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  30  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  2560

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  30  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  2560

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

8 จ้ำงเหมำพนักงำนบันทึกข้อมูลโครงกำร 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนิภำกร  มะโนวัน นำงสำวนิภำกร  มะโนวัน รำคำต้่ำสุด เป็นไป บันทึกตกลงจ้ำง
พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนคลัง จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 14/2561
ประจ้ำเดือน พฤศจิกำยน 2560 (1 พ.ย. 60)

9 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรกลำงวันพร้อมอำหำรว่ำง 1,800 1,800 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำหำรครัวกุ๊กศรี ร้ำนอำหำรครัวกุ๊กศรี รำคำต้่ำสุด เป็นไป บันทึกตกลงจ้ำง
ในวันประชุมสภำ อบต.แม่ปะ จ้ำนวนเงิน 1,800.- บำท จ้ำนวนเงิน 1,800.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 15/2561

(10 พ.ย. 59)
10 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มข้อบัญญัติ 3,018 3,018 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบอสส์ เซ็นเตอร์ ร้ำนบอสส์ เซ็นเตอร์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

อบต.แม่ปะ จ้ำนวนเงิน 3,018.- บำท จ้ำนวนเงิน 3,018.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 16/2561
(16 พ.ย.609)

11 จ้ำงซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือกำรเกษตร 161,000 161,288 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุธรรม รับเหมำก่อสร้ำง ร้ำนสุธรรม รับเหมำก่อสร้ำง รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ม.1 - ม.10 ต้ำบลแม่ปะ จ้ำนวนเงิน 161,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 161,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 17/2561

(17 พ.ย. 60)
12 จ้ำงส้ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อ 18,500 18,500 เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยเนช่ัน ล้ำปำง มหำวิทยำลัยเนช่ัน ล้ำปำง รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

กำรให้บริกำรของ อบต.แม่ปะ จ้ำนวนเงิน 18,500.- บำท จ้ำนวนเงิน 18,500.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 18/2561
(17 พ.ย. 60)

13 จ้ำงตรวจเช็คสภำพรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน 11,407.81 11,407.81 เฉพำะเจำะจง บริษัท ลัคก้ีมอเตอร์ จ้ำกัด บริษัท ลัคก้ีมอเตอร์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
กจ - 7818 ล้ำปำง จ้ำนวนเงิน 11,407.81.- บำท จ้ำนวนเงิน 11,407.81.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 19/2561

(24 พ.ย. 60)
14 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์กำรรับลง 2,160.00 2,160.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป  ใบส่ังจ้ำง

ทะเบียนผู้สูงอำยุรำยใหม่เพ่ือขอรับเบ้ียยังชีพ จ้ำนวนเงิน 2,160.- บำท จ้ำนวนเงิน 2,160.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 20/2561
ผู้สูงอำยุ (27 พ.ย. 59)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  30  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  2560

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

15 จ้ำงจัดท้ำป้ำยรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 3,900 3,900 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
จ้ำนวนเงิน 3,900.- บำท จ้ำนวนเงิน 3,900.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 21/2561

(28 พ.ย. 60)
16 จ้ำงจัดท้ำป้ำยรณรงค์ป้องกันโรคในฤดูหนำว 3,900 3,900 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

จ้ำนวนเงิน 3,900.- บำท จ้ำนวนเงิน 3,900.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 22/2561
(28 พ.ย. 60)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,286.60 4,286.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม รำคำต้่ำสุด เป็นไป บันทึกตกลงซ้ือขำย

งวดวันท่ี 1 - 15  ธันวำคม 2560 จ้ำกัด จ้ำกัด ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 1/2561
จ้ำนวนเงิน 4,286.60.- บำท จ้ำนวนเงิน 10,132.87.- บำท (2 ต.ค. 60)

2 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 9,803.90 9,803.90 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม รำคำต้่ำสุด เป็นไป บันทึกตกลงซ้ือขำย
งวดวันท่ี 18 - 29 ธันวำคม  2560 จ้ำกัด จ้ำกัด ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 1/2561

จ้ำนวนเงิน 9,803.90.- บำท จ้ำนวนเงิน 9,803.90.- บำท (2 ต.ค. 60)
3 จัดซ้ือน้้ำด่ืมโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรมี 420.00 420.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เถินพัฒนกิจ หจก.เถินพัฒนกิจ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

ส่วนร่วมของประชำชน กิจกรรมจิตอำสำ จ้ำนวนเงิน 420.- บำท จ้ำนวนเงิน 420.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 5/2561
"เรำท้ำควำมควำมดี  ด้วยหัวใจ" (13 ธ.ค. 60)

4 จ้ำงเหมำพนักงำนบันทึกข้อมูลโครงกำร 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนิภำกร  มะโนวัน นำงสำวนิภำกร  มะโนวัน รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนคลัง จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 23/2561
ประจ้ำเดือน ธันวำคม 2560 (1 ธ.ค. 60)

5 จ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำยเทียง  เทือกชัยค้ำ นำยเทียง  เทือกชัยค้ำ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ประจ้ำเดือน ธันวำคม 2560 จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 24/2561

(1 ธ.ค. 60)
6 จ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำยเรือง  มำนอย นำยเรือง  มำนอย รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

ประจ้ำเดือน ธันวำคม 2560 จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 25/2561
(1 ธ.ค. 60)

7 จ้ำงเหมำพนักงำนโครงกำรพัฒนำประสิทธิ 600 600 เฉพำะเจำะจง นำยมนัสชัย  อินหมู นำยมนัสชัย  อินหมู รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ภำพกำรบริหำรงำนช่ำง จ้ำนวนเงิน 600.- บำท จ้ำนวนเงิน 600.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 26/2561
ประจ้ำเดือน ธันวำคม 2560 (1 ธ.ค. 60)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2560
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  29  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ.  2560

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2560
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  29  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ.  2560

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

8 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิลโครงกำรส่งเสริมสนับสนุน 450 450 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน กิจกรรมจิตอำสำ จ้ำนวนเงิน 450.- บำท จ้ำนวนเงิน 450.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 27/2561
"เรำท้ำควำมดี ด้วยหัวใจ" (13 ธ.ค. 60)

9 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิลโครงกำรส่งเสริมและ 2,730 2,730 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.เชำวลิต โฆษณำ ร้ำน ส.เชำวลิต โฆษณำ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน เน่ืองในงำนสังฆเต๋ิน จ้ำนวนเงิน 2,400.- บำท จ้ำนวนเงิน 2,400.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 28/2561
รวมใจเทิดไท้องค์รำชัน (15 ธ.ค. 60)

10 จ้ำงเหมำจัดตกแต่งสถำนท่ีโครงกำรส่งเสริม 2,400 2,400 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสังวรณ์ไม้ประดับ ร้ำนสังวรณ์ไม้ประดับ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
และสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน เน่ืองในวันงำน จ้ำนวนเงิน 2,400.- บำท จ้ำนวนเงิน 2,400.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 29/2561
สังฆเต๋ิน รวมใจเทิดไท้องค์รำชัน (15 ธ.ค..60)

11 จ้ำงตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้้ำ 58,403.81 58,403.81 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงแสงล้ำปำง หจก.เชียงแสงล้ำปำง รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
บบ - 4734 ล้ำปำง สำขำท่ี 00004  เถิน สำขำท่ี 00004  เถิน ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 30/2561

จ้ำนวนเงิน 58,403.81.- บำท จ้ำนวนเงิน 58,403.81.- บำท (21 ธ.ค. 60)
12 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ 600 600 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

ทำงถนน (ช่วงเทศกำลปีใหม่ 2561) จ้ำนวนเงิน 600.- บำท จ้ำนวนเงิน 600.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 31/2561
(25 ธ.ค. 60)

13 จ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำยเทียง  เทือกชัยค้ำ นำยเทียง  เทือกชัยค้ำ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ประจ้ำเดือน มกรำคม 2561 จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 32/2561

(29 ธ.ค. 60)
14 จ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำยเรือง  มำนอย นำยเรือง  มำนอย รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

ประจ้ำเดือน มกรำคม 2561 จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 33/2561
(29 ธ.ค. 60)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2560
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  29  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ.  2560

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

15 จ้ำงเหมำพนักงำนบันทึกข้อมูลโครงกำร 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนิภำกร  มะโนวัน นำงสำวนิภำกร  มะโนวัน รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนคลัง จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 34/2561
ประจ้ำเดือน มกรำคม 2561 (29 ธ.ค. 60)

16 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ม.4 บ้ำนปำงกุ่ม 399,000 401,736 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุธรรม รับเหมำก่อสร้ำง ร้ำนสุธรรม รับเหมำก่อสร้ำง รำคำต้่ำสุด เป็นไป สัญญำจ้ำง
ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ล้ำปำง จ้ำนวนเงิน 399,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 399,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 1/2561

(12 ธ.ค. 60)
17 โครงกำรปรับปรุงถนน คสล. โดยกำรเสริมผิว 359,000 362,739 เฉพำะเจำะจง หจก.ต้ันอ้ำย วิศวกรรม หจก.ต้ันอ้ำย วิศวกรรม รำคำต้่ำสุด เป็นไป สัญญำจ้ำง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 บ้ำนท่ำผำ ต.แม่ปะ จ้ำนวนเงิน 359,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 359,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 2/2561
อ.เถิน จ.ล้ำปำง (20 ธ.ค. 60)

18 โครงกำรปรับปรุงถนน คสล. โดยกำรเสริมผิว 210,000 215,854 เฉพำะเจำะจง หจก.ต้ันอ้ำย วิศวกรรม หจก.ต้ันอ้ำย วิศวกรรม รำคำต้่ำสุด เป็นไป สัญญำจ้ำง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.7 บ้ำนแม่ปะดอย จ้ำนวนเงิน 210,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 210,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 3/2561
ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ล้ำปำง (20 ธ.ค. 60)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือใบส่ัง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,752.40 5,752.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

งวดวันท่ี 3 - 15  มกรำคม 2561 จ้ำกัด จ้ำกัด ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 6/2561
จ้ำนวนเงิน 5,752.40.- บำท จ้ำนวนเงิน 5,752.40.- บำท (3 ม.ค. 61)

2 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 102,786.08 102,786.08 เฉพำะเจำะจง บริษัท โกลด์มิลค์ จ้ำกัด บริษัท โกลด์มิลค์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
ระหว่ำงเดือน มกรำคม - มีนำคม 2561 จ้ำนวนเงิน 102,786.08.- บำท จ้ำนวนเงิน 102,786.08.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 7/2561

(3 ม.ค. 61)
3 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 33,453.96 33,453.96 เฉพำะเจำะจง บริษัท โกลด์มิลค์ จ้ำกัด บริษัท โกลด์มิลค์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

ระหว่ำงเดือน มกรำคม - มีนำคม 2561 จ้ำนวนเงิน 33,453.96.- บำท จ้ำนวนเงิน 33,453.96.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 8/2561
(3 ม.ค. 61)

4 จัดซ้ือน้้ำด่ืม 1,050 1,050 เฉพำะเจำะจง หจก.เถินพัฒนกิจ หจก.เถินพัฒนกิจ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
จ้ำนวนเงิน 1,050.- บำท จ้ำนวนเงิน 1,050.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 9/2561

(5 ม.ค. 61)
5 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ ย้ำยประปำบ้ำนแม่ปะหลวง 4,767 4,767 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอนไชยกำรไฟฟ้ำ ร้ำนดอนไชยกำรไฟฟ้ำ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

จ้ำนวนเงิน 4,767.- บำท จ้ำนวนเงิน 4,767.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 10/2561
(5 ม.ค. 61)

6 จัดซ้ือของรำงวัลและวัสดุ อุปกรณ์ในกำรท้ำ 19,695 19,695 เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยทอยส์  พีเพิล  เอเอ หจก.ไทยทอยส์  พีเพิล  เอเอ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
กิจกรรมโครงกำรกิจกรรมสร้ำงสรรค์พัฒนำ จ้ำนวนเงิน 19,695.- บำท จ้ำนวนเงิน 19,695.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 11/2561
ศักยภำพเด็กและเยำวชนต้ำบลแม่ปะ (8 ม.ค. 61)

7 จัดซ้ือชุดกีฬำโครงกำรแข่งขันกีฬำท้องถ่ินและ 17,200 17,200 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิรชัยสปอร์ต ร้ำนจิรชัยสปอร์ต รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
ประชำชนอ้ำเภอเถิน จ้ำนวนเงิน 17,200.- บำท จ้ำนวนเงิน 17,200.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 12/2561

(12 ม.ค. 61)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  31  เดือน  มกรำคม  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือใบส่ัง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  31  เดือน  มกรำคม  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

8 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬำโครงกำรแข่งขันกีฬำ 6,200 6,200 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิรชัยสปอร์ต ร้ำนจิรชัยสปอร์ต รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
ท้องถ่ินและประชำชนอ้ำเภอเถิน จ้ำนวนเงิน 6,200.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,200.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 13/2561

(12 ม.ค. 61)
9 จัดซ้ือเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์โครงกำร 2,500 2,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนขำยยำ คณะบุคคล เภสัชกรเถิน ร้ำนขำยยำ คณะบุคคล เภสัชกรเถิน รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

แข่งขันกีฬำท้องถ่ินและประชำชนอ้ำเภอเถิน จ้ำนวนเงิน 2,500.- บำท จ้ำนวนเงิน 2,500.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 14/2561
(12 ม.ค. 61)

10 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 9,749 9,749 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
งวดวันท่ี 16 - 31  มกรำคม 2561 จ้ำกัด จ้ำกัด ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 6/2561

จ้ำนวนเงิน 9,749.- บำท จ้ำนวนเงิน 9,749.- บำท (3 ม.ค. 61)
11 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำรกิจกรรมสร้ำงสรรค์ 560 560 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.เชำวลิต โฆษณำ ร้ำน ส.เชำวลิต โฆษณำ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

พัฒนำศักยภำพเด็กและเยำวชนต้ำบลแม่ปะ จ้ำนวนเงิน 560.- บำท จ้ำนวนเงิน 560.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 35/2561
(8 ม.ค. 61)

12 จ้ำงจัดตกแต่ง จัดสถำนท่ีและท้ำควำมสะอำด 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง สบคือบริกำร สบคือบริกำร รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
โครงกำรกิจกรรมสร้ำงสรรคพัฒนำศักยภำพ จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 36/2561
เด็กและเยำวชนต้ำบลแม่ปะ (8 ม.ค. 61)

13 จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมโครงกำร 13,500 13,500 เฉพำะเจำะจง นำงอัมพร  สืบค้ำแก้ว นำงอัมพร  สืบค้ำแก้ว รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
กิจกรรมสร้ำงสรรค์พัฒนำศักยภำพเด็กและ จ้ำนวนเงิน 13,500.- บำท จ้ำนวนเงิน 13,500.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 37/2561
เยำวชนต้ำบลแม่ปะ (8 ม.ค. 61)

14 จ้ำงตรวจเช็คสภำพรถยนต์  บย - 8135 1,695.95 1,695.95 เฉพำะเจำะจง บริษัท ลัคก้ีมอเตอร์ จ้ำกัด บริษัท ลัคก้ีมอเตอร์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ล้ำปำง จ้ำนวนเงิน 1,695.95.- บำท จ้ำนวนเงิน 1,695.95.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 38/2561

(12 ม.ค. 61)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือใบส่ัง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  31  เดือน  มกรำคม  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

15 จ้ำงตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้้ำ 5,820.80 5,820.80 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงแสงล้ำปำง หจก.เชียงแสงล้ำปำง รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
บบ - 4734  ล้ำปำง สำขำท่ี 00004  เถิน สำขำท่ี 00004  เถิน ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 39/2561

จ้ำนวนเงิน 5,820.80.- บำท จ้ำนวนเงิน 5,820.80.- บำท (12 ม.ค. 61)
16 จ้ำงเหมำจัดตกแต่งขบวนพำเหรดโครงกำร 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำยจรัส  มำละบุตร นำยจรัส  มำละบุตร รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

แข่งขันกีฬำท้องถ่ินและประชำชนอ้ำเภอเถิน จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 40/2561
(15 ม.ค. 61)

17 จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมส้ำหรับ 8,000 8,000 เฉพำะเจำะจง นำงอัมพร  สืบค้ำแก้ว นำงอัมพร  สืบค้ำแก้ว รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
นักกีฬำโครงกำรแข่งขันท้องถ่ินและประชำชน จ้ำนวนเงิน 8,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 8,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 41/2561
อ้ำเภอเถิน (15 ม.ค. 61)

18 จ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำยเทียง  เทือกชัยค้ำ นำยเทียง  เทือกชัยค้ำ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ประจ้ำเดือน กุมภำพันธ์ 2561 จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 42/2561

(31 ม.ค. 61)
19 จ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำยเรือง  มำนอย นำยเรือง  มำนอย รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

ประจ้ำเดือน กุมภำพันธ์ 2561 จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 43/2561
(31 ม.ค. 61)

20 จ้ำงเหมำพนักงำนบันทึกข้อมูลโครงกำร 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนิภำกร  มะโนวัน นำงสำวนิภำกร  มะโนวัน รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
พัฒนำพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนคลัง จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 44/2561

(31 ม.ค. 61)
21 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนสันทรำย 212,000 188,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุธรรม รับเหมำก่อสร้ำง ร้ำนสุธรรม รับเหมำก่อสร้ำง รำคำต้่ำสุด เป็นไป สัญญำจ้ำง

ม.8 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ล้ำปำง จ้ำนวนเงิน 188,500.- บำท จ้ำนวนเงิน 188,500.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 4/2561
(30 ม.ค. 61)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 7,105.60 7,105.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

งวดวันท่ี 1 - 10  กุมภำพันธ์  2561 จ้ำกัด จ้ำกัด ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 6/2561
จ้ำนวนเงิน 7,105.60.- บำท จ้ำนวนเงิน 7,105.60.- บำท (3 ม.ค. 61)

2 เปล่ียนยำงรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน 15,800 15,800 เฉพำะเจำะจง ร้ำนประเสริฐกำรยำง (2009) ร้ำนประเสริฐกำรยำง (2009) รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
บย - 8135 ล้ำปำง จ้ำนวนเงิน 15,800.- บำท จ้ำนวนเงิน 15,800.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 15/2561

(2 ก.พ. 61)
3 จัดซ้ือน้้ำด่ืมโครงกำรรณรงค์ป้องกันและ 760 760 เฉพำะเจำะจง โรงน้้ำแข็งใหม่ โรงน้้ำแข็งใหม่ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

แก้ปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน (กิจกรรม จ้ำนวนเงิน 760.- บำท จ้ำนวนเงิน 760.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 16/2561
สร้ำงแนวกันไฟ) (7 ก.พ. 61)

4 จัดซ้ือน้้ำด่ืมโครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกร 760 760 เฉพำะเจำะจง โรงน้้ำแข็งใหม่ โรงน้้ำแข็งใหม่ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (กิจกรรมสร้ำง จ้ำนวนเงิน 760.- บำท จ้ำนวนเงิน 760.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 17/2561
ฝำยแม้ว) (8 ก.พ. 61)

5 จัดซ้ือไม้กวำดทำงมะพร้ำวโครงกำรรณรงค์ 800 800 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่บุญผ่ินสังฆภัณฑ์ ร้ำนแม่บุญผ่ินสังฆภัณฑ์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
ป้องกันและแก้ปัญญหำไฟป่ำและหมอกควัน จ้ำนวนเงิน 800.- บำท จ้ำนวนเงิน 800.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 18/2561
(กิจกรรมสร้ำงแนวกันไฟรอบส้ำนักงำน) (12 ก.พ. 61)

6 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 7,331.80 7,331.80 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
งวดวันท่ี 14 - 28  กุมภำพันธ์  2561 จ้ำกัด จ้ำกัด ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 6/2561

จ้ำนวนเงิน 7,331.80.- บำท จ้ำนวนเงิน 7,331.80.- บำท (3 ม.ค. 61)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กุมภำพันธ์  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  28  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กุมภำพันธ์  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  28  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

7 จัดซ้ือเคร่ืองชุมสำยโทรศัพท์ 74,200 74,200 เฉพำะเจำะจง กอล์ฟเซอร์วิส กอล์ฟเซอร์วิส รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
จ้ำนวนเงิน 74,200.- บำท จ้ำนวนเงิน 74,200.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 19/2561

นำยภัทรเมท ขัดสำย (19 ก.พ. 61)
จ้ำนวนเงิน 80,000.- บำท

นำงสำวจรรยำ ฝ้ันแปง
จ้ำนวนเงิน 83,550.- บำท

8 จัดซ้ือธงชำติและธงเฉลิมพระเกียรติ 13,800 13,800 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่บุญผ่ินสังฆภัณฑ์ ร้ำนแม่บุญผ่ินสังฆภัณฑ์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
จ้ำนวนเงิน 13,800.- บำท จ้ำนวนเงิน 13,800.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 20/2561

(19 ก.พ. 61)
9 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 20,611 20,611 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอนไชยกำรไฟฟ้ำ ร้ำนดอนไชยกำรไฟฟ้ำ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

จ้ำนวนเงิน 20,611.- บำท จ้ำนวนเงิน 20,611.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 21/2561
เจียวพำนิช (21 ก.พ. 61)

จ้ำนวนเงิน 21,890.- บำท

ร้ำนกุลพำณิชย์
จ้ำนวนเงิน 22,635.- บำท

10 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิลโครงกำรส่งเสริมกำรมี 504 504 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.เชำวลิต โฆษณำ ร้ำน ส.เชำวลิต โฆษณำ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ส่วนร่วมในกำรจัดกำรขยะต้นทำงในชุมชน จ้ำนวนเงิน 504.- บำท จ้ำนวนเงิน 504.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 45/2561

(1 ก.พ. 61)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กุมภำพันธ์  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  28  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

11 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพ 240 240 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ผู้น้ำชุมชน ด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพชุมชน จ้ำนวนเงิน 240.- บำท จ้ำนวนเงิน 240.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 46/2561

(1 ก.พ. 61)
12 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรโครงกำรอบรมพัฒนำ 4,125 4,125 เฉพำะเจำะจง นำงจงกลณี  ศรีชัย นำงจงกลณี  ศรีชัย รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

ศักยภำพผู้น้ำชุมชน ด้ำนกำรสร้ำงเสริม จ้ำนวนเงิน 4,125.- บำท จ้ำนวนเงิน 4,125.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 47/2561
สุขภำพชุมชน (1 ก.พ. 61)

13 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรในวันประชุมสภำ อบต. 1,800 1,800 เฉพำะเจำะจง นำงล้ำพัน  สำยสุยะ นำงล้ำพัน  สำยสุยะ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
แม่ปะ จ้ำนวนเงิน 1,800.- บำท จ้ำนวนเงิน 1,800.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 48/2561

(2 ก.พ. 61)
14 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพ 240.00 240.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

ผู้น้ำชุมชน ด้ำนกำรจัดกำรสุขภำพ จ้ำนวนเงิน 240.- บำท จ้ำนวนเงิน 240.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 49/2561
(5 ก.พ. 61)

15 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรโครงกำรอบรมพัฒนำ 4,125 4,125 เฉพำะเจำะจง นำงวิชชุดำ  กิติศรีวรพันธ์ นำงวิชชุดำ  กิติศรีวรพันธ์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ศักยภำพผู้น้ำชุมชน ด้ำนกำรจัดกำรสุขภำพ จ้ำนวนเงิน 4,125.- บำท จ้ำนวนเงิน 4,125.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 50/2561

(5 ก.พ. 61)
16 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิลโครงกำรส่งเสริมสนับสนุน 360 360 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

หน่วยเฉพำะกิจในระดับต้ำบลในกำรจัดต้ังชุด จ้ำนวนเงิน 360.- บำท จ้ำนวนเงิน 360.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 51/2561
(ชุดเผชิญเหตุ) (5 ก.พ. 61)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กุมภำพันธ์  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  28  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

17 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิลโครงกำรรณรงค์ป้องกัน 360 360 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
แก้ปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน (กิจกรรมสร้ำง จ้ำนวนเงิน 360.- บำท จ้ำนวนเงิน 360.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 52/2561
แนวกันไฟ) (7 ก.พ. 61)

18 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรกลำงวันโครงกำรรณรงค์ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำงวิชชุดำ  กิติศรีวรพันธ์ นำงวิชชุดำ  กิติศรีวรพันธ์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ป้องกันและแก้ปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 53/2561
(กิจกรรมสร้ำงแนวกันไฟ) (7 ก.พ. 61)

19 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิลโครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 360 360 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (กิจกรรม จ้ำนวนเงิน 360.- บำท จ้ำนวนเงิน 360.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 54/2561
สร้ำงฝำยแม้ว) (8 ก.พ. 61)

20 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรกลำงวันโครงกำรอนุรักษ์ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำงวิชชุดำ  กิติศรีวรพันธ์ นำงวิชชุดำ  กิติศรีวรพันธ์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ฟ้ินฟูทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 55/2561
(กิจกรรมสร้ำงฝำยแม้ว) (8 ก.พ. 61)

21 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำร อบต.เคล่ือนท่ี บริกำร 360 360 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ นำงอรัญญำ  ใจบุญ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ประชำชน จ้ำนวนเงิน 360.- บำท จ้ำนวนเงิน 4,500.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 56/2561

(9 ก.พ. 61)
22 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรโครงกำร อบต.เคล่ือนท่ี 5,000 5,000 เฉพำะเจำะจง นำงอรทัย  แจ่มใส นำงอรทัย  แจ่มใส รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

บริกำรประชำชน จ้ำนวนเงิน 5,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 5,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 57/2561
(9 ก.พ. 61)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กุมภำพันธ์  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  28  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

23 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิลโครงกำรรณรงค์ประชำ 3,600 3,600 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
สัมพันธ์ป้องกันกำรเผำท้ำลำยป่ำ จ้ำนวนเงิน 3,600.- บำท จ้ำนวนเงิน 3,600.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 58/2561

(9 ก.พ. 61)
24 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิลโครงกำรรณรงค์ป้องกัน 360 360 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

และแก้ปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน (กิจกรรม จ้ำนวนเงิน 360.- บำท จ้ำนวนเงิน 360.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 59/2561
สร้ำงแนวกันไฟรอบส้ำนักงำน) (12 ก.พ. 61)

25 จ้ำงเหมำซ่อมกล้อง CCTV 7,500 7,500 เฉพำะเจำะจง กอล์ฟเซอร์วิส กอล์ฟเซอร์วิส รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
จ้ำนวนเงิน 7,500.- บำท จ้ำนวนเงิน 7,500.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 60/2561

(14 ก.พ. 61)
26 จ้ำงตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ หมำยเลข 4,280 4,280 เฉพำะเจำะจง อู่สมบูรณ์ อู่สมบูรณ์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

ทะเบียน กจ - 7818 ล้ำปำง จ้ำนวนเงิน 4,280.- บำท จ้ำนวนเงิน 4,280.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 61/2561
(22 ก.พ. 61)

27 จ้ำงเหมำซ่อมระบบไฟฟ้ำ 696.09 696 เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ้ำเภอเถิน กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ้ำเภอเถิน รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
จ้ำนวนเงิน 696.09.- บำท จ้ำนวนเงิน 696.09.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 62/2561

(26 ก.พ. 61)
28 จ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำยเทียง  เทือกชัยค้ำ นำยเทียง  เทือกชัยค้ำ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

ประจ้ำเดือน มีนำคม 2561 จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 63/2561
(28 ก.พ. 61)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กุมภำพันธ์  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  28  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

29 จ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำยเรือง  มำนอย นำยเรือง  มำนอย รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ประจ้ำเดือน มีนำคม 2561 จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 64/2561

(28 ก.พ. 61)
30 จ้ำงเหมำพนักงำนบันทึกข้อมูลโครงกำร 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนิภำกร  มะโนวัน นำงสำวนิภำกร  มะโนวัน รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

พัฒนำพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนคลัง จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 65/2561
ประจ้ำเดือน มีนำคม 2561 (28 ก.พ. 61)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 9,128.80 9,128.80 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

งวดวันท่ี 1 - 15  มีนำคม  2561 จ้ำกัด จ้ำกัด ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 6/2561
จ้ำนวนเงิน 9,128.80.- บำท จ้ำนวนเงิน 9,128.80.- บำท (3 ม.ค. 61)

2 จัดซ้ือหน้ำกำกอนำมัยโครงกำรรณรงค์สวม 7,500 7,500 เฉพำะเจำะจง บริษัท ช.เภสัช จ้ำกัด บริษัท ช.เภสัช จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
หน้ำกำกอนำมัยเพ่ือป้องกันโรคทำงเดินหำยใจ จ้ำนวนเงิน 7,500.- บำท จ้ำนวนเงิน 7,500.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 22/2561

(12 มี.ค. 61)
3 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 11,732.90 11,732.90 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

งวดวันท่ี 16 - 31  มีนำคม  2561 จ้ำกัด จ้ำกัด ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 6/2561
จ้ำนวนเงิน 11,732.90.- บำท จ้ำนวนเงิน 11,732.90.- บำท (3 ม.ค. 61)

4 จัดซ้ือวัตถุดิบโครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรท้ำ 4,700 4,700 เฉพำะเจำะจง ร้ำนลัลน์ญดำ พำณิชย์ ร้ำนลัลน์ญดำ พำณิชย์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
น้้ำพริกโอทอป จ้ำนวนเงิน 4,700.- บำท จ้ำนวนเงิน 4,700.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 23/2561

(19 มี.ค. 61)
5 จัดซ้ือน้้ำด่ืม 1,485 1,485 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดเถินพัฒนำกิจ ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดเถินพัฒนำกิจ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

จ้ำนวนเงิน 1,485.- บำท จ้ำนวนเงิน 1,485.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 24/2561
(27 มี.ค. 61)

6 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำโครงกำร 27,375 27,375 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหมอวิช  ยำสัตว์ ร้ำนหมอวิช  ยำสัตว์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ จ้ำนวนเงิน 27,375.- บำท จ้ำนวนเงิน 27,375.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 25/2561

(27 มี.ค. 61)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มีนำคม  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  30  เดือน  มีนำคม  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มีนำคม  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  30  เดือน  มีนำคม  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

7 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) กล่อง โรงเรียน 44,761.68 44,761.68 เฉพำะเจำะจง บริษัท โกลด์มิลค์ จ้ำกัด บริษัท โกลด์มิลค์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
ระหว่ำงวันท่ี 1 เม.ย. - 15 พ.ค. 2561 จ้ำนวนเงิน 44,761.68.- บำท จ้ำนวนเงิน 44,761.68.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 26/2561

(30 มี.ค. 61)
8 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) กล่อง ของศูนย์พัฒนำ 20,504.04 20,504.04 เฉพำะเจำะจง บริษัท โกลด์มิลค์ จ้ำกัด บริษัท โกลด์มิลค์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

เด็กเล็ก ระหว่ำงวันท่ี 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 2561 จ้ำนวนเงิน 20,504.04.- บำท จ้ำนวนเงิน 20,504.04.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 27/2561
(30 มี.ค. 61)

9 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำรรณรงค์สวมหน้ำกำก 240 240 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
อนำมัยเพ่ือป้องกันโรคทำงเดินหำยใจ จ้ำนวนเงิน 240.- บำท จ้ำนวนเงิน 240.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 66/2561

(12 มี.ค. 61)
10 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรท้ำ 360 360 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

น้้ำพริกโอทอป จ้ำนวนเงิน 360.- บำท จ้ำนวนเงิน 360.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 67/2561
(19 มี.ค. 61)

11 จ้ำงตรวจเช็คสภำพรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน 8,971.95 8,971.95 เฉพำะเจำะจง บริษัท ลัคก้ีมอเตอร์ จ้ำกัด บริษัท ลัคก้ีมอเตอร์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
กจ - 7818 ล้ำปำง จ้ำนวนเงิน 8,971.95.- บำท จ้ำนวนเงิน 8,971.95.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 68/2561

(19 มี.ค. 61)
12 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำรรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน 240 240 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

โรคพิษสุนัขบ้ำ จ้ำนวนเงิน 240.- บำท จ้ำนวนเงิน 240.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 69/2561
(27 มี.ค. 61)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มีนำคม  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  30  เดือน  มีนำคม  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

13 จ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำยเทียง  เทือกชัยค้ำ นำยเทียง  เทือกชัยค้ำ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ประจ้ำเดือน เมษำยน 2561 จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 70/2561

(30 มี.ค. 61)
14 จ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำยเรือง  มำนอย นำยเรือง  มำนอย รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

ประจ้ำเดือน เมษำยน 2561 จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 71/2561
(30 มี.ค. 61)

15 จ้ำงเหมำพนักงำนบันทึกข้อมูลโครงกำร 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนิภำกร  มะโนวัน นำงสำวนิภำกร  มะโนวัน รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
พัฒนำพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนคลัง จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 72/2561
ประจ้ำเดือน เมษำยน 2561 (30 มี.ค. 61)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,629 5,629 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

งวดวันท่ี 2 - 15  เมษำยน  2561 จ้ำกัด จ้ำกัด ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 28/2561
จ้ำนวนเงิน 5,629.- บำท จ้ำนวนเงิน 5,629.- บำท (2 เม.ย. 61)

2 จัดซ้ือกระเบ้ืองเพ่ือช่วยเหลือรำษฎรผู้ประสบ 4,926 4,926 เฉพำะเจำะจง หจก.เถินธีระวัสดุก่อสร้ำง หจก.เถินธีระวัสดุก่อสร้ำง รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเหตุวำตภัย จ้ำนวนเงิน 4,926.- บำท จ้ำนวนเงิน 4,926.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 29/2561

(2 เม.ย. 61)
3 เปล่ียนยำงรถยนต์บรรทุกน้้ำ บบ - 4734 23,400 23,400 เฉพำะเจำะจง ร้ำนต่ำยศูนย์ล้อ ร้ำนต่ำยศูนย์ล้อ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

ล้ำปำง จ้ำนวนเงิน 23,400.- บำท จ้ำนวนเงิน 23,400.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 30/2561
(5 เม.ย. 61)

4 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 8,592.30 8,592.30 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
งวดวันท่ี 16 - 30  เมษำยน  2561 จ้ำกัด จ้ำกัด ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 28/2561

จ้ำนวนเงิน 8,592.30.- บำท จ้ำนวนเงิน 8,592.30.- บำท (2 เม.ย. 61)
5 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคโครงกำรเย่ียมบ้ำน 10,000 10,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่บุญผ่ินสังฆภัณฑ์ ร้ำนแม่บุญผ่ินสังฆภัณฑ์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

ผู้สูงอำยุ 90 ปีข้ึนไป จ้ำนวนเงิน 10,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 10,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 31/2561
(19 เม.ย.. 61)

6 เปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ บย - 8135 ล้ำปำง 2,950 2,950 เฉพำะเจำะจง ร้ำนประเสริฐกำรยำง (2009) ร้ำนประเสริฐกำรยำง (2009) รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
จ้ำนวนเงิน 2,950- บำท จ้ำนวนเงิน 2,950- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 33/2561

(24 เม.ย. 61)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  เมษำยน  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  30  เดือน  เมษำยน  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  เมษำยน  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง
วันท่ี  30  เดือน  เมษำยน  พ.ศ.  2561

7 จัดซ้ือกระเบ้ืองเพ่ือช่วยเหลือรำษฎรผู้ประสบ 12,321 12,321 เฉพำะเจำะจง หจก.เถินธีระวัสดุก่อสร้ำง หจก.เถินธีระวัสดุก่อสร้ำง รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเหตุวำตภัย จ้ำนวนเงิน 12,321.- บำท จ้ำนวนเงิน 12,321.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 34/2561

(26 เม.ย. 61)
8 ติดต้ังฟิลม์กรองแสงรถยนต์ กจ - 7818 3,500 3,500 เฉพำะเจำะจง หจก.แหม่มสติกเกอร์ หจก.แหม่มสติกเกอร์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

ล้ำปำง จ้ำนวนเงิน 3,500.- บำท จ้ำนวนเงิน 3,500.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 35/2561

(30 เม.ย. 61)
9 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1,200 1,200 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

ทำงถนน (ช่วงเทศกำลสงกรำนต์) จ้ำนวนเงิน 1,200.- บำท จ้ำนวนเงิน 1,200.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 73/2561
(5 เม.ย. 61)

10 จ้ำงจัดท้ำป้ำนรณรงค์ประชำสัมพันธ์ประเพณี 1,120 1,120 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.เชำวลิต โฆษณำ ร้ำน ส.เชำวลิต โฆษณำ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
สงกรำนต์ จ้ำนวนเงิน 1,120.- บำท จ้ำนวนเงิน 1,120.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 74/2561

(5 เม.ย. 61)
11 จ้ำงตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบล็อคประตู 1,626.40 1,626.40 เฉพำะเจำะจง ร้ำนล้ำปำงกลอนปรตู ร้ำนล้ำปำงกลอนปรตู รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

รถยนต์ กจ - 7818 ล้ำปำง จ้ำนวนเงิน 1,626.40.- บำท จ้ำนวนเงิน 1,626.40.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 75/2561
(9 เม.ย. 61)

12 จ้ำงจัดท้ำป้ำยตำมโครงกำรรณรงค์ล้ำงส้วม 240 240 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ นำยเทียง  เทือกชัยค้ำ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
พร้อมกัน รับวันสงกรำนต์ จ้ำนวนเงิน 240.- บำท จ้ำนวนเงิน 240.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 76/2561

(11 เม.ย. 61)
13 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำรเย่ียมบ้ำนผู้สูงอำยุท่ีมี 240 240 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

อำยุ 90 ปีข้ึนไป จ้ำนวนเงิน 240.- บำท จ้ำนวนเงิน 240.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 77/2561
(19 เม.ย. 61)



แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  เมษำยน  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง
วันท่ี  30  เดือน  เมษำยน  พ.ศ.  2561

14 จ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำยเทียง  เทือกชัยค้ำ นำยเทียง  เทือกชัยค้ำ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 2561 จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 78/2561

(30 เม.ย. 61)
15 จ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำยเรือง  มำนอย นำยเรือง  มำนอย รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 2561 จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 79/2561
(30 เม.ย. 61)

16 จ้ำงเหมำพนักงำนบันทึกข้อมูลโครงกำร 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนิภำกร  มะโนวัน นำงสำวนิภำกร  มะโนวัน รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
พัฒนำพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนคลัง จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 80/2561
ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 2561 (30 เม.ย. 61)

17 จ้ำงตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้้ำ 3,584.50 3,584.50 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงแสงล้ำปำง หจก.เชียงแสงล้ำปำง รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
บบ - 4734 ล้ำปำง สำขำท่ี 00004  เถิน สำขำท่ี 00004  เถิน ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 81/2561

จ้ำนวนเงิน 3,584.50.- บำท จ้ำนวนเงิน 3,584.50.- บำท (30 เม.ย. 61)
18 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนหัวทุ่ง หมู่ 6 673,000 652,903 ประกวดรำคำ หจก.วริศรำท่ำทรำยกรุ๊ป หจก.วริศรำท่ำทรำยกรุ๊ป รำคำต้่ำสุด เป็นไป สัญญจ้ำง

ต้ำบลแม่ปะ อ้ำเภอเถิน จังหวัดล้ำปำง อิเล็กทรอนิกส์ จ้ำนวนเงิน  548,800  บำท จ้ำนวนเงิน  548,800  บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 5/2561
(e-bidding) หจก.คชสิทธ์ิกำรโยธำ (19 เม.ย. 61)

จ้ำนวนเงิน  559,900  บำท
หจก. รุ่งโพธ์ิ สลิตำ

จ้ำนวนเงิน  580,000  บำท



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,172.60 10,172.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

งวดวันท่ี 1 - 15  พฤษภำคม  2561 จ้ำกัด จ้ำกัด ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 28/2561
จ้ำนวนเงิน 10,172.60- บำท จ้ำนวนเงิน 10,172.60- บำท (2 เม.ย. 61)

2 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรส่งเสริมอำชีพกำร 3,400 3,400 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊ิปช๊อป ร้ำนก๊ิปช๊อป รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
ท้ำเหรียญโปรยทำน จ้ำนวนเงิน 3,400.- บำท จ้ำนวนเงิน 3,400.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 36/2561

(15 พ.ค. 61)
3 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) กล่อง โรงเรียน 18,236.24 18,236.24 เฉพำะเจำะจง บริษัท โกลด์มิลค์ จ้ำกัด บริษัท โกลด์มิลค์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

ระหว่ำงวันท่ี 16 - 31 พฤษภำคม 2561 จ้ำนวนเงิน 18,236.24.- บำท จ้ำนวนเงิน 18,236.24.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 37/2561
(15 พ.ค. 61)

4 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 11,774.70 11,774.70 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
งวดวันท่ี 16 - 31  พฤษภำคม  2561 จ้ำกัด จ้ำกัด ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 28/2561

จ้ำนวนเงิน 11,774.70.- บำท จ้ำนวนเงิน 11,774.70.- บำท (2 เม.ย. 61)
5 จัดซ้ือเส้ือกีฬำและอุปกรณ์กีฬำตำมโครงกำร 13,315 13,315 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิรชัยสปอร์ต ร้ำนจิรชัยสปอร์ต รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

แข่งขันกีฬำสีสัมพันธ์เยำวชนต้ำบลแม่ปะ จ้ำนวนเงิน 13,315.- บำท จ้ำนวนเงิน 13,315.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 38/2561
(18 พ.ค.61)

6 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กำรจัดพิธีเปิด - ปิด  กำร 1,660 1,660 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำพันธ์ ร้ำนรัตนำพันธ์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
แข่งขันกีฬำสีสัมพันธ์เยำวชนต้ำบลแม่ปะ จ้ำนวนเงิน 1,660.- บำท จ้ำนวนเงิน 1,660.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 39/2561

(18 พ.ค. 61)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤษภำคม  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  31  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤษภำคม  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  31  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

7 จัดซ้ือบ้ังไฟและเคร่ืองประกอบพิธีโครงกำร 5,500 5,500 เฉพำะเจำะจง นำยตนุสรณ์  นันทะเขียว นำยตนุสรณ์  นันทะเขียว รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
อนุรักษ์ประเพณีขอฟ้ำขอฝน ต้ำบลแม่ปะ จ้ำนวนเงิน 5,500- บำท จ้ำนวนเงิน 5,500- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 40/2561

(22 พ.ค. 61)
8 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ เพ่ือซ่อมแซมระบบประปำ 33,070 33,070 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอนไชยกำรไฟฟ้ำ ร้ำนดอนไชยกำรไฟฟ้ำ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

อบต.แม่ปะ จ้ำนวนเงิน 33,070.- บำท จ้ำนวนเงิน 33,070.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 41/2561
(30 พ.ค. 61)

9 จัดซ้ือต้นไม้โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกร 7,300 7,300 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้นำนำร้อยพรรณพฤกษำ ร้ำนไม้นำนำร้อยพรรณพฤกษำ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (กิจกรรมปลูกต้นไม้ จ้ำนวนเงิน 7,300.- บำท จ้ำนวนเงิน 7,300.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 42/2561

เน่ืองในวันส่ิงแวดล้อมโลก) (31 พ.ค. 61)
10 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรกลำงวันพร้อมอำหำรว่ำง 1,800 1,800 เฉพำะเจำะจง นำงล้ำพัน  สำยสุยะ นำงล้ำพัน  สำยสุยะ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

ในวันประชุมสภำ อบต.แม่ปะ จ้ำนวนเงิน 1,800.- บำท จ้ำนวนเงิน 1,800.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 82/2561
(10 พ.ค. 61)

11 จ้ำงเหมำพ่นหมอกควัน 2,600 2,600 เฉพำะเจำะจง นำยยง  ปรีชำ นำยยง  ปรีชำ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
(โรงเรียน และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ้ำนวนเงิน 1,120.- บำท จ้ำนวนเงิน 1,120.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 83/2561

(10 พ.ค. 61)
12 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรท้ำ 240.00 240.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

เหรียญโปรยทำน จ้ำนวนเงิน 240.- บำท จ้ำนวนเงิน 240.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 84/2561
(15 พ.ค. 61)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤษภำคม  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  31  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

13 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรกลำงวันพร้อมอำหำรว่ำง 2,700 2,700 เฉพำะเจำะจง นำงสุรินทร์  สืบสมุทร นำงสุรินทร์  สืบสมุทร รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
และเคร่ืองด่ืมโครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรท้ำ จ้ำนวนเงิน 2,700.- บำท จ้ำนวนเงิน 2,700.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 85/2561
เหรียญโปรยทำน (15 พ.ค. 61)

14 จ้ำงตรวจเช็คสภำพรถยนต์บรรทุกขยะ 7,425.80 7,425.80 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงแสงล้ำปำง หจก.เชียงแสงล้ำปำง รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
หมำยเลขทะเบียน 81 - 3534 ล้ำปำง สำขำท่ี 00004  เถิน สำขำท่ี 00004  เถิน ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 86/2561

จ้ำนวนเงิน 7,425.80 บำท จ้ำนวนเงิน 7,425.80 บำท (16 พ.ค. 61)
15 จ้ำงตรวจเช็คสภำพรถจักรยำยนต์ ขรฉ  768 1,390 1,390 เฉพำะเจำะจง หจก.เถินธวัชยนต์ หจก.เถินธวัชยนต์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

ล้ำปำง จ้ำนวนเงิน 1,390.- บำท จ้ำนวนเงิน 1,390.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 87/2561
(16 พ.ค. 61)

16 จ้ำงเหมำพ่นหมอกควัน บ้ำนแม่ปะหลวง 1,300 1,300 เฉพำะเจำะจง นำยยง  ปรีชำ นำยยง  ปรีชำ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
จ้ำนวนเงิน 1,300.- บำท จ้ำนวนเงิน 1,300.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 88/2561

(18 พ.ค. 61)
17 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำรป้องกันและแก้ไข 1,440 1,440 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

ปัญหำยำเสพติด (กิจกรรมเยำวชนต้ำบลแม่ปะ จ้ำนวนเงิน 1,440.- บำท จ้ำนวนเงิน 1,440.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 89/2561
เดินรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด) (18 พ.ค. 61)

18 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำรแข่งขันกีฬำสีสัมพันธ์ 480 480 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
เยำวชนต้ำบลแม่ปะ จ้ำนวนเงิน 480.- บำท จ้ำนวนเงิน 480.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 90/2561

(18 พ.ค. 61)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤษภำคม  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  31  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

19 จ้ำงเหมำจัดตกแต่งจัดสถำนท่ีโครงกำรแข่งขัน 1,400 1,400 เฉพำะเจำะจง นำยจรัส  มำละบุตร นำยจรัส  มำละบุตร รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
กีฬำสีสัมพันธ์เยำวชนต้ำบลแม่ปะ จ้ำนวนเงิน 1,400.- บำท จ้ำนวนเงิน 1,400.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 91/2561

(21 พ.ค. 61)
20 จ้ำงเหมำเช่ำเต็นท์โครงกำรแข่งขันกีฬำสี 4,000 4,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสบคือบริกำร ร้ำนสบคือบริกำร รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

สัมพันธ์เยำวชนต้ำบลแม่ปะ จ้ำนวนเงิน 4,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 4,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 92/2561
(21 พ.ค. 61)

21 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมโครงกำร 16,000 16,000 เฉพำะเจำะจง นำงวิชชุดำ  กิติศรีวรพันธ์ นำงวิชชุดำ  กิติศรีวรพันธ์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
แข่งขันกีฬำสีสัมพันธ์เยำวชนต้ำบลแม่ปะ จ้ำนวนเงิน 16,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 16,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 93/2561

(21 พ.ค. 61)
22 จ้ำงจัดท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรจัด 960 960 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

กิจกรรมสัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำเน่ือง จ้ำนวนเงิน 960.- บำท จ้ำนวนเงิน 960.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 94/2561
ในวันวิสำขบูชำ (22 พ.ค. 61)

23 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำรอนุรักษ์ประเพณีขอฟ้ำ 360 360 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ขอฝน ต้ำบลแม่ปะ จ้ำนวนเงิน 360.- บำท จ้ำนวนเงิน 360.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 95/2561

(22 พ.ค. 61)
24 จ้ำงเหมำพ่นหมอกควัน วิทยำลัยกำรอำชีพเถิน 1,300 1,300 เฉพำะเจำะจง นำยยง  ปรีชำ นำยยง  ปรีชำ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

จ้ำนวนเงิน 1,300.- บำท จ้ำนวนเงิน 1,300.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 96/2561
(23 พ.ค. 61)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤษภำคม  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  31  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

25 จ้ำงเหมำท้ำภัตรำหำรเพลถวำยพระสงฆ์ 6,400 6,400 เฉพำะเจำะจง นำงวิชชุดำ  กิติศรีวรพันธ์ นำงวิชชุดำ  กิติศรีวรพันธ์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
อำหำรและเคร่ืองด่ืมโครงกำรอนุรักษ์ประเพณี จ้ำนวนเงิน 6,400.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,400.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 97/2561
ขอฟ้ำขอฝน  ต้ำบลแม่ปะ (28 พ.ค. 61)

26 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์โครงกำร 240 240 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
รณรงค์ ลด เลิกบุหร่ี จ้ำนวนเงิน 240.- บำท จ้ำนวนเงิน 240.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 98/2561

(28 พ.ค. 61)
27 จ้ำงเหมำปรับปรุงต่อเติมหลังคำศูนย์พัฒนำ 23,700 23,700 เฉพำะเจำะจง ร้ำนค้ำไฮเซอร์วิส ร้ำนค้ำไฮเซอร์วิส รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

เด็กเล็กบ้ำนปำงกุ่ม  จ้ำนวนเงิน 23,700.- บำท  จ้ำนวนเงิน 23,700.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 99/2561
(30 พ.ค. 61)

28 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกร 360 360 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (กิจกรรมปลูกต้นไม้ จ้ำนวนเงิน 360.- บำท จ้ำนวนเงิน 360.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 100/2561
เน่ืองในวันส่ิงแวดล้อมโลก) (31 พ.ค. 61)

29 จ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำยเทียง  เทือกชัยค้ำ นำยเทียง  เทือกชัยค้ำ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ประจ้ำเดือน มิถุนำยน 2561 จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 101/2561

(31 พ.ค. 61)
30 จ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำยเรือง  มำนอย นำยเรือง  มำนอย รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

ประจ้ำเดือน มิถุนำยน 2561 จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 102/2561
(31 พ.ค. 61)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤษภำคม  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  31  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

31 จ้ำงเหมำพนักงำนบันทึกข้อมูลโครงกำรพัฒนำ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนิภำกร  มะโนวัน นำงสำวนิภำกร  มะโนวัน รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนคลัง จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 103/2561
ประจ้ำเดือน มิถุนำยน 2561 (31 พ.ค. 61)















แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 8,749.40 8,749.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

งวดวันท่ี 1 - 15  มิถุนำยน  2561 จ้ำกัด จ้ำกัด ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 28/2561
จ้ำนวนเงิน 8,749.40- บำท จ้ำนวนเงิน 8,749.40- บำท (2 เม.ย. 61)

2 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) กล่อง ของศูนย์พัฒนำ 38,755.92 38,755.92 เฉพำะเจำะจง บริษัท โกลด์มิลค์ จ้ำกัด บริษัท โกลด์มิลค์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
เด็กเล็ก ระหว่ำงวันท่ี 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 61 จ้ำนวนเงิน 38,755.92.- บำท จ้ำนวนเงิน 38,755.92.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 43/2561

(1 มิ.ย. 61)
3 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) กล่อง โรงเรียน 113,108.48 113,108.48 เฉพำะเจำะจง บริษัท โกลด์มิลค์ จ้ำกัด บริษัท โกลด์มิลค์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

ระหว่ำงวันท่ี 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 61 จ้ำนวนเงิน 113,108.48.- บำท จ้ำนวนเงิน 113,108.48.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 44/2561
(1 มิ.ย. 61)

4 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 6,085 6,085 เฉพำะเจำะจง ร้ำนด้ำวัสดุ ร้ำนด้ำวัสดุ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
จ้ำนวนเงิน 6,085.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,085.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 45/2561

(12 มิ.ย. 61)
5 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน ส้ำนักปลัด 40,630 40,630 เฉพำะเจำะจง หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

จ้ำนวนเงิน 40,630.- บำท จ้ำนวนเงิน 40,630.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 46/2561
(12 มิ.ย. 61)

6 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส้ำนักปลัด 33,920 33,920 เฉพำะเจำะจง หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
จ้ำนวนเงิน 33,920.- บำท จ้ำนวนเงิน 33,920.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 47/2561

(12 มิ.ย. 61)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มิถุนำยน  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  29  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มิถุนำยน  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  29  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

7 จัดซ้ือวัตถุดิบโครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรท้ำ 3,990 3,990 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสมหวัง   ลือเมือง นำงสำวสมหวัง   ลือเมือง รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
ขนมปำด ขนมไทยล้ำนนำ จ้ำนวนเงิน 3,990.- บำท จ้ำนวนเงิน 3,990.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 48/2561

(12 มิ.ย. 61)
8 จัดซ้ือน้้ำด่ืมส้ำนักงำน 1,095 1,095 เฉพำะเจำะจง หจก.เถินพัฒนกิจ หจก.เถินพัฒนกิจ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

จ้ำนวนเงิน 1,095.- บำท จ้ำนวนเงิน 1,095.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 49/2561
(15 มิ.ย. 61)

9 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะ  600 600 เฉพำะเจำะจง นำงขันค้ำ  บุญจูบุตร นำงขันค้ำ  บุญจูบุตร รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
กวบ - 839 ล้ำปำง จ้ำนวนเงิน 600.- บำท จ้ำนวนเงิน 600.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 50/2561

(15 มิ.ย. 61)
10 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,499.60 6,499.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

งวดวันท่ี 18 - 30  มิถุนำยน  2561 จ้ำกัด จ้ำกัด ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 28/2561
จ้ำนวนเงิน 6,449.60.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,449.60.- บำท (2 เม.ย. 61)

11 จัดซ้ือน้้ำด่ืมโครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกร 660 660 เฉพำะเจำะจง โรงน้้ำแข็งใหม่ โรงน้้ำแข็งใหม่ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (กิจกรรมปลูกต้นไม้ จ้ำนวนเงิน 660.- บำท จ้ำนวนเงิน 660.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 51/2561
และบวชป่ำ) (18 มิ.ย. 61)

12 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 39,230 39,230 เฉพำะเจำะจง หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
จ้ำนวนเงิน 39,230.- บำท จ้ำนวนเงิน 39,230.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 52/2561

(25 มิ.ย. 61)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มิถุนำยน  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  29  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

13 จัดซ้ือเคร่ืองเคลือบบัตร 3,800 3,800 เฉพำะเจำะจง หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
จ้ำนวนเงิน 3,800.- บำท จ้ำนวนเงิน 3,800.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 53/2561

(25 มิ.ย. 61)
14 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรท้ำ 360 360 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

ขนมปำด ขนมไทยล้ำนนำ จ้ำนวนเงิน 360.- บำท จ้ำนวนเงิน 360.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 104/2561
(12 มิ.ย. 61)

15 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนน คสล. บ้ำนสันทรำย 14,000 14,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธรรมรัตน์ก่อสร้ำง ร้ำนธรรมรัตน์ก่อสร้ำง รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ม.8 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ล้ำปำง จ้ำนวนเงิน 14,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 14,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 105/2561

(14 มิ.ย. 61)
16 จ้ำงเหมำซ่อมประตูและกระจกตู้ใส่เอกสำร 3,220 3,220 เฉพำะเจำะจง ร้ำน จิน จิน ร้ำน จิน จิน รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

ส้ำนักงำน จ้ำนวนเงิน 3,220.- บำท จ้ำนวนเงิน 3,220.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 106/2561
(15 มิ.ย. 61)

17 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกร 1,080 1,080 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (กิจกรรมปลูกต้นไม้ จ้ำนวนเงิน 1,080.- บำท จ้ำนวนเงิน 1,080.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 107/2561
และบวชป่ำ) (18 มิ.ย. 61)

18 จ้ำงเหมำท้ำเคร่ืองประกอบพิธีและภัตตำหำร 3,500 3,500 เฉพำะเจำะจง นำงสุรินทร์  สืบสมุทร นำงสุรินทร์  สืบสมุทร รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
เพลพระสงฆ์ (กิจกรรมปลูกต้นไม้และบวชป่ำ) จ้ำนวนเงิน 3,500.- บำท จ้ำนวนเงิน 3,500.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 108/2561

(18 มิ.ย. 61)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มิถุนำยน  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  29  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

19 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์โครงกำร 3,120 3,120 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
รณรงค์ป้องกันโรคในฤดูฝน จ้ำนวนเงิน 3,120.- บำท จ้ำนวนเงิน 3,120.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 109/2561

(19 มิ.ย. 61)
20 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์โครงกำร 3,840 3,840 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ้ำนวนเงิน 3,840.- บำท จ้ำนวนเงิน 3,840.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 110/2561
ต้ำบลแม่ปะ (20 มิ.ย. 61)

21 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนน คสล. บ้ำนหัวทุ่ง ม.6 18,500 18,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธรรมรัตน์ก่อสร้ำง ร้ำนธรรมรัตน์ก่อสร้ำง รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ล้ำปำง จ้ำนวนเงิน 18,500.- บำท จ้ำนวนเงิน 18,500.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 111/2561

(20 มิ.ย. 61)
22 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำรอบรมให้ควำมรู้เร่ือง 240 240 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

สมุนไพรบ้ำบัดโรค จ้ำนวนเงิน 240.- บำท จ้ำนวนเงิน 240.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 112/2561
(21 มิ.ย. 61)

23 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพ 240 240 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ผู้น้ำชุมชนเร่ืองโรคไข้เลือดออก จ้ำนวนเงิน 240.- บำท จ้ำนวนเงิน 240.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 113/2561

(22 มิ.ย. 61)
24 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำรอบรมให้ควำมรู้เร่ือง 240 240 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

โรค มือ เท้ำ ปำก จ้ำนวนเงิน 240.- บำท จ้ำนวนเงิน 240.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 114/2561
(28 มิ.ย. 61)











แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 7,302.50 7,302.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

งวดวันท่ี 2 - 15  กรกฎำคม  2561 จ้ำกัด จ้ำกัด ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 54/2561
จ้ำนวนเงิน 7,302.50.- บำท จ้ำนวนเงิน 7,302.50.- บำท (2 ก.ค. 61)

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้ำนักงำน ส้ำหรับศูนย์พัฒนำ 34,400 34,400 เฉพำะเจำะจง หจก. น้้ำล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้้ำล้อมเคหะภัณฑ์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
เด็กเล็ก จ้ำนวนเงิน 34,400.- บำท จ้ำนวนเงิน 34,400.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 55/2561

(2 ก.ค. 61)
3 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ ส้ำหรับศูนย์พัฒนำ 119,100 119,100 เฉพำะเจำะจง กำนนำวัฒน์ไฟฟ้ำ & แอร์ กำนนำวัฒน์ไฟฟ้ำ & แอร์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

เด็กเล็ก จ้ำนวนเงิน 119,100.- บำท จ้ำนวนเงิน 119,100.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 56/2561
(2 ก.ค. 61)

4 จัดซ้ือทรำยอะเบท 10,000 10,000 เฉพำะเจำะจง หจก.โฟร์สตำร์ โอ เอ หจก.โฟร์สตำร์ โอ เอ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
จ้ำนวนเงิน 10,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 10,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 57/2561

(2 ก.ค. 61)
5 จัดซ้ือผ้ำกันเป้ือนส้ำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์ 2,950 2,950 เฉพำะเจำะจง เบบ้ีทอยส์ เบบ้ีทอยส์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

พัฒนำเด็กเล็ก จ้ำนวนเงิน 2,950.- บำท จ้ำนวนเงิน 2,950.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 58/2561
(13 ก.ค. 61)

6 จัดซ้ือท่ีนอนเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 16,520 16,520 เฉพำะเจำะจง เบบ้ีทอยส์ เบบ้ีทอยส์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
จ้ำนวนเงิน 16,520.- บำท จ้ำนวนเงิน 16,520.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 59/2561

(13 ก.ค. 61)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กรกฎำคม  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  3   เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กรกฎำคม  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  3   เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

7 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 12,902.30 12,902.30 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
งวดวันท่ี 16 - 31  กรกฎำคม  2561 จ้ำกัด จ้ำกัด ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 54/2561

จ้ำนวนเงิน 12,902.30.- บำท จ้ำนวนเงิน 12,902.30.- บำท (2 ก.ค. 61)
8 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 14,412 14,412 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอนไชกำรไฟฟ้ำ ร้ำนดอนไชกำรไฟฟ้ำ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

จ้ำนวนเงิน 14,412.- บำท จ้ำนวนเงิน 14,412.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 60/2561
(16 ก.ค. 61)

9 จัดซ้ือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว เคร่ืองกรองน้้ำ 7,350 7,350 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอนไชกำรไฟฟ้ำ ร้ำนดอนไชกำรไฟฟ้ำ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
จ้ำนวนเงิน 7,350.- บำท จ้ำนวนเงิน 7,350.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 61/2561

(17 ก.ค. 61)
10 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้ำนักงำน พัดลมโคจร 3,400 3,400 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอนไชกำรไฟฟ้ำ ร้ำนดอนไชกำรไฟฟ้ำ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

จ้ำนวนเงิน 3,400.- บำท จ้ำนวนเงิน 3,400.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 62/2561
(17 ก.ค. 61)

11 จัดซ้ือผ้ำร้ิว 2,700 2,700 เฉพำะเจำะจง โซน่ีบำร์ซ่ำร์ โซน่ีบำร์ซ่ำร์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
จ้ำนวนเงิน 2,700.- บำท จ้ำนวนเงิน 2,700.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 63/2561

(18 ก.ค. 61)
12 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง กระสอบทรำย 9,800 9,800 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่บุญผ่ินสังฆภัณฑ์ ร้ำนแม่บุญผ่ินสังฆภัณฑ์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

จ้ำนวนเงิน 9,800.- บำท จ้ำนวนเงิน 9,800.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 64/2561
(19 ก.ค. 61)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กรกฎำคม  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  3   เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

13 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 12,554 12,554 เฉพำะเจำะจง ร้ำนด้ำวัสดุ ร้ำนด้ำวัสดุ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
จ้ำนวนเงิน 12,554.- บำท จ้ำนวนเงิน 12,554.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 65/2561

(19 ก.ค. 61)
14 จัดซ้ือเทียนพรรษำพร้อมขำต้ังและตกแต่ง 6,300 6,300 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่บุญผ่ินสังฆภัณฑ์ ร้ำนแม่บุญผ่ินสังฆภัณฑ์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

ต้นเทียนโครงกำรแห่เทียนถวำยวัดเน่ืองใน จ้ำนวนเงิน 6,300.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,300.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 66/2561
วันเข้ำพรรษำ (20 ก.ค. 61)

15 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองเขียนตำมโครงกำรส่งเสริม 1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำภัณฑ์ ร้ำนรัตนำภัณฑ์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
จริยธรรม ต้ำนยำเสพติด จ้ำนวนเงิน 1,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 1,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 67/2561

(26 ก.ค. 61)
16 จ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำยเทียง  เทือกชัยค้ำ นำยเทียง  เทือกชัยค้ำ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

ประจ้ำเดือน กรกฎำคม 2561 จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 115/2561
(2 ก.ค. 61)

17 จ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำยเรือง  มำนอย นำยเรือง  มำนอย รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ประจ้ำเดือน กรกฎำคม 2561 จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 116/2561

(2 ก.ค. 61)
18 จ้ำงเหมำพนักงำนบันทึกข้อมูลโครงกำรพัฒนำ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนิภำกร  มะโนวัน นำงสำวนิภำกร  มะโนวัน รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนคลัง จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 117/2561
ประจ้ำเดือน กรกฎำคม 2561 (2 ก.ค. 61)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กรกฎำคม  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  3   เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

19 จ้ำงตรวจเช็คสภำพรถยนต์บรรทุกขยะ 33,972.50 33,972.50 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงแสงล้ำปำง หจก.เชียงแสงล้ำปำง รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
หมำยเลขทะเบียน 81 - 3534 ล้ำปำง เลขท่ี 00004 เถิน เลขท่ี 00004 เถิน ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 118/2561

จ้ำนวนเงิน 33,972.50.- บำท จ้ำนวนเงิน 33,972.50.- บำท (6 ก.ค. 61)
20 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำรวัยใส ห่ำงไกลโรคเอดส์ 240 240 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

จ้ำนวนเงิน 240.- บำท จ้ำนวนเงิน 240.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 119/2561
(9 ก.ค. 61)

21 จ้ำงเหมำซ่อมแซมดินถมหูช้ำงฝำยมะมุ่น 41,580 41,580 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุธรรม รับเหมำก่อสร้ำง ร้ำนสุธรรม รับเหมำก่อสร้ำง รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ม.1 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ล้ำปำง จ้ำนวนเงิน 41,580.- บำท จ้ำนวนเงิน 41,580.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 120/2561

(17 ก.ค. 61)
22 จ้ำงตรวจเช็คสภำพรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน 1,675.62 1,675.62 เฉพำะเจำะจง บริษัท ลัคก้ีมอเตอร์ จ้ำกัด บริษัท ลัคก้ีมอเตอร์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

กจ - 7818 ล้ำปำง จ้ำนวนเงิน 1,675.62.- บำท จ้ำนวนเงิน 1,675.62.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 121/2561
(18 ก.ค. 61)

23 จ้ำงเหมำซ่อมแซมตล่ิงล้ำห้วยแม่ปะ ม.7 209,000 209,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุธรรม รับเหมำก่อสร้ำง ร้ำนสุธรรม รับเหมำก่อสร้ำง รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ล้ำปำง จ้ำนวนเงิน 209,000- บำท จ้ำนวนเงิน 209,000- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 122/2561

(18 ก.ค. 61)
24 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิลโครงกำรเทียนถวำยวัด 360 360 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

เน่ืองในวันเข้ำพรรษำ จ้ำนวนเงิน 360.- บำท จ้ำนวนเงิน 360.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 123/2561
(20 ก.ค. 61)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กรกฎำคม  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  3   เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

25 จ้ำงจัดท้ำป้ำยรณรงค์ประชำสัมพันธ์ 960 960 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
วันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ จ้ำนวนเงิน 960.- บำท จ้ำนวนเงิน 960.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 124/2561

(20 ก.ค. 61)
26 จ้ำงจัดท้ำป้ำยรณรงค์งดเหล้ำเข้ำพรรษำ 1,680 1,680 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

จ้ำนวนเงิน 1,680.- บำท จ้ำนวนเงิน 1,680.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 125/2561
(23 ก.ค. 61)

27 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิลโครงกำรจิตอำสำ "เรำท้ำ 360 360 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ควำมดีด้วยหัวใจ" (กิจกรรมสร้ำงฝำยและบวชป่ำ) จ้ำนวนเงิน 360.- บำท จ้ำนวนเงิน 360.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 126/2561

(23 ก.ค. 61)
26 จ้ำงจัดสถำนท่ีโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม 1,000 1,600 เฉพำะเจำะจง นำยตนุสรณ์  นันทะเขียว นำยตนุสรณ์  นันทะเขียว รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

จริยธรรมต้ำนยำเสพติด จ้ำนวนเงิน 1,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 1,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 127/2561
(31 ก.ค. 61)

26 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรในวันประชุมสภำองค์กำร 2,400 2,400 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำหำรครัวกุ๊กศรี ร้ำนอำหำรครัวกุ๊กศรี รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
บริหำรส่วนต้ำบลแม่ปะ จ้ำนวนเงิน 2,400.- บำท จ้ำนวนเงิน 2,400.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 128/2561

(31 ก.ค. 61)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,595.10 5,595.10 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

งวดวันท่ี 1 - 14 สิงหำคม  2561 จ้ำกัด จ้ำกัด ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 54/2561
จ้ำนวนเงิน 5,595.10.- บำท จ้ำนวนเงิน 5,595.10.- บำท (2 ก.ค. 61)

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เก้ำอ้ีส้ำนักงำน 2,700 2,700 เฉพำะเจำะจง หจก. น้้ำล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้้ำล้อมเคหะภัณฑ์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
กองคลัง จ้ำนวนเงิน 2,700.- บำท จ้ำนวนเงิน 2,700.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 68/2561

(3 ส.ค. 61)
3 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เก้ำอ้ีส้ำนักงำน 18,900 18,900 เฉพำะเจำะจง หจก. น้้ำล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้้ำล้อมเคหะภัณฑ์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

ส้ำนักปลัด จ้ำนวนเงิน 18,900.- บำท จ้ำนวนเงิน 18,900.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 69/2561
(3 ส.ค. 61)

4 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้ำนักงำน ตู้เหล็กแบบบำนเล่ือน 5,600 5,600 เฉพำะเจำะจง หจก. น้้ำล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้้ำล้อมเคหะภัณฑ์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
กระจก  ส้ำนักปลัด จ้ำนวนเงิน 5,600.- บำท จ้ำนวนเงิน 5,600.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 70/2561

(3 ส.ค. 61)
5 จัดซ้ือเก้ำอ้ีพลำสติก 174,000 174,000 เฉพำะเจำะจง หจก. น้้ำล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้้ำล้อมเคหะภัณฑ์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

จ้ำนวนเงิน 174,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 174,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 71/2561
(3 ส.ค. 61)

6 จัดซ้ือผ้ำร้ิว สีฟ้ำ 1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง โซน่ีบำร์ซ่ำร์ โซน่ีบำร์ซ่ำร์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
จ้ำนวนเงิน 1,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 1,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 72/2561

(3 ส.ค. 61)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  สิงหำคม  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  10   เดือน  กันยำยน  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  สิงหำคม  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  10   เดือน  กันยำยน  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

7 จัดซ้ือถังขยะโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะต้ำบล 21,450 21,450 เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยทอยส์ พีเพิล เอเอ หจก.ไทยทอยส์ พีเพิล เอเอ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
แม่ปะ จ้ำนวน  21,450.- บำท จ้ำนวน  21,450.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 73/2561

(9 ส.ค. 61)
8 จัดซ้ือวัสดุกีฬำ 49,450 49,450 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิรชัยสปอร์ต ร้ำนจิรชัยสปอร์ต รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

จ้ำนวนเงิน 49,450.- บำท จ้ำนวนเงิน 49,450.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 74/2561
(10 ส.ค. 61)

9 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 8,464 8,464.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
งวดวันท่ี 15 - 31 สิงหำคม  2561 จ้ำกัด จ้ำกัด ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 54/2561

จ้ำนวนเงิน 8,464.- บำท จ้ำนวนเงิน 8,464.- บำท (2 ก.ค. 61)
10 เปล่ียนยำงรถยนต์ กจ - 7818 ล้ำปำง 15,000 15,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนต่ำยศูนย์ล้อ ร้ำนต่ำยศูนย์ล้อ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

จ้ำนวนเงิน 15,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 15,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 75/2561
(14 ส.ค. 61)

11 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน  กองคลัง 28,268 28,268 เฉพำะเจำะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
                                                 จ้ำนวนเงิน 28,268.- บำท จ้ำนวนเงิน 28,268.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 76/2561

(14 ส.ค. 61)
12 จัดซ้ือน้้ำด่ืมโครงกำรจิตอำสำ "เรำท้ำควำมดี 480 480 เฉพำะเจำะจง โรงน้้ำแข็งใหม่ โรงน้้ำแข็งใหม่ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

ด้วยหัวใจ" กิจกรรมปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ จ้ำนวนเงิน 480.- บำท จ้ำนวนเงิน 480.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 77/2561
พระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ ฯ (17 ส.ค. 61)
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  สิงหำคม  2561
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งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

13 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวส้ำหรับศูนย์พัฒนำ 39,900 39,900 เฉพำะเจำะจง เบบ้ีทอยส์ เบบ้ีทอยส์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
เด็กเล็ก จ้ำนวนเงิน 39,900.- บำท จ้ำนวนเงิน 39,900.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 78/2561

(21 ส.ค. 61)
14 จัดซ้ือวัสดุกำรศึกษำส้ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 30,000 30,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำพันธ์ ร้ำนรัตนำพันธ์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

จ้ำนวนเงิน 30,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 30,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 79/2561
(21 ส.ค. 61)

15 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส้ำนักงำน ของศูนย์ 10,000 10,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำภัณฑ์ ร้ำนรัตนำภัณฑ์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
คนพิกำรท่ัวไป ต้ำบลแม่ปะ จ้ำนวนเงิน 10,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 10,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 80/2561

(21 ส.ค. 61)
16 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคโครงกำรเย่ียมบ้ำน 15,000 15,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่บุญผ่ินสังฆภัณฑ์ ร้ำนแม่บุญผ่ินสังฆภัณฑ์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

คนพิกำรท่ีอยู่ในสภำวะยำกล้ำบำก จ้ำนวนเงิน 15,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 15,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 81/2561
(22 ส.ค. 61)

17 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคโครงกำรเย่ียมบ้ำน 10,000 10,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่บุญผ่ินสังฆภัณฑ์ ร้ำนแม่บุญผ่ินสังฆภัณฑ์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
ผู้ยำกไร้ผู้ด้อยโอกำสและคนไร้ท่ีพ่ึง จ้ำนวนเงิน 10,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 10,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 82/2561

(22 ส.ค. 61)
18 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กำรคัดแยกขยะต้นทำง 795 795 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดินสอสี ร้ำนดินสอสี รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

ในครัวเรือน "ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก จ้ำนวนเงิน 795.- บำท จ้ำนวนเงิน 795.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 83/2561
ครัวเรือน (24 ส.ค. 61)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  สิงหำคม  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  10   เดือน  กันยำยน  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

19 จัดซ้ือถังน้้ำขนำด 66 ลิตร แบบฝำปิด กำรคัด 7,420.00 7,420.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยทอยส์ พีเพิล เอเอ หจก.ไทยทอยส์ พีเพิล เอเอ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
แยกขยะต้นทำงในครัวเรือน "ถังขยะอินทรีย์ จ้ำนวน 7,420.- บำท จ้ำนวน 7,420.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 84/2561
หรือเปียกครัวเรือน (24 ส.ค. 61)

20 จัดซ้ือวัสดุฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้ 2,000 2,000 เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยทอยส์ พีเพิล เอเอ หจก.ไทยทอยส์ พีเพิล เอเอ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
เร่ืองขยะ จ้ำนวนเงิน 2,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 2,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 85/2561

(27 ส.ค. 61)
21 จัดซ้ือชุดกีฬำ เพ่ือเข้ำร่วมกำรแข่งขันวอลเล่ย์ 3,500 3,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิรชัยสปอร์ต ร้ำนจิรชัยสปอร์ต รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

บอล กำสะลองเกมส์ โอเพ่น คร้ังท่ี 2 จ้ำนวนเงิน 3,500.- บำท จ้ำนวนเงิน 3,500.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 86/2561
(27 ส.ค. 61)

22 จ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำยเทียง  เทือกชัยค้ำ นำยเทียง  เทือกชัยค้ำ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ประจ้ำเดือน สิงหำคม 2561 จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 129/2561

(1 ส.ค. 61)
23 จ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำยเรือง  มำนอย นำยเรือง  มำนอย รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

ประจ้ำเดือน สิงหำคม 2561 จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 130/2561
(1 ส.ค. 61)

24 จ้ำงเหมำพนักงำนบันทึกข้อมูลโครงกำรพัฒนำ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนิภำกร  มะโนวัน นำงสำวนิภำกร  มะโนวัน รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนคลัง จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 131/2561
ประจ้ำเดือน สิงหำคม 2561 (1 ส.ค. 61)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  สิงหำคม  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  10   เดือน  กันยำยน  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

25 จ้ำงเหมำซ่อมแซมตล่ิงล้ำห้วยแม่ปะ โดยขุด 41,900 41,900 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุธรรม รับเหมำก่อสร้ำง ร้ำนสุธรรม รับเหมำก่อสร้ำง รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
เปล่ียนทำงน้้ำไหลบริเวณพ้ืนท่ี บ้ำนท่ำอุดม จ้ำนวนเงิน 41,900.- บำท จ้ำนวนเงิน 41,900.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 132/2561
ม.9 ต.แม่ปะ (2 ส.ค. 61)

26 จ้ำงเหมำซ่อมแซมดินถมคอสะพำน คสล. 3,600 3,600 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุธรรม รับเหมำก่อสร้ำง ร้ำนสุธรรม รับเหมำก่อสร้ำง รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
บ้ำนท่ำอุดม ม.9 ต.แม่ปะ จ้ำนวนเงิน 3,600.- บำท จ้ำนวนเงิน 3,600.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 133/2561

(2 ส.ค. 61)
27 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย 11,500 11,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุธรรม รับเหมำก่อสร้ำง ร้ำนสุธรรม รับเหมำก่อสร้ำง รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

บริเวณพ้ืนท่ีท่อลอดเหล่ียม คสล. บ้ำนท่ำอุดม จ้ำนวนเงิน 11,500- บำท จ้ำนวนเงิน 11,500- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 134/2561
ม.9 ต.แม่ปะ (2 ส.ค. 61)

28 จ้ำงเหมำซ่อมแซมตล่ิงล้ำห้วยแม่ปะ โดยขุด 60,000 60,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุธรรม รับเหมำก่อสร้ำง ร้ำนสุธรรม รับเหมำก่อสร้ำง รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
เปล่ียนทำงน้้ำไหลบริเวณพ้ืนท่ีฝำยทุ่งหลวง จ้ำนวนเงิน 60,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 60,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 135/2561
บ้ำนปำงกุ่ม ม.4 ต.แม่ปะ (8 ส.ค. 61)

29 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย 12,900 12,900 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุธรรม รับเหมำก่อสร้ำง ร้ำนสุธรรม รับเหมำก่อสร้ำง รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
บริเวณพ้ืนท่ีท่อลอดเหล่ียม คสล. บ้ำนปำงกุ่ม จ้ำนวนเงิน 12,900.- บำท จ้ำนวนเงิน 12,900.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 136/2561
ม.4 ต.แม่ปะ (8 ส.ค. 61)

30 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำร อบต. เคล่ือนท่ี บริกำร 360 360 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ประชำชน จ้ำนวนเงิน  360.- บำท จ้ำนวนเงิน  360.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 137/2561

(10 ส.ค. 61)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  สิงหำคม  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  10   เดือน  กันยำยน  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

31 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรพร้อมอำหำรว่ำงในวัน 1,800 1,800 เฉพำะเจำะจง นำงล้ำพัน  สำยสุยะ นำงล้ำพัน  สำยสุยะ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลแม่ปะ จ้ำนวนเงิน  1,800.- บำท จ้ำนวนเงิน  1,800.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 138/2561

(10 ส.ค. 61)
32 จ้ำงจัดท้ำ (ตัดสต๊ิกเกอร์และพ่นสี) ข้อควำมขยะ 1,680 1,680 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

อันตรำยโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะต้ำบลแม่ปะ จ้ำนวนเงิน  1,650.- บำท จ้ำนวนเงิน  1,650.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 139/2561
(14 ส.ค. 61)

33 จ้ำงเหมำซ่อมแซมตู้ล้ำโพงสนำม 1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
จ้ำนวนเงิน  1,500.- บำท จ้ำนวนเงิน  1,500.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 140/2561

(14 ส.ค. 61)
34 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำรจิตอำสำ "เรำท้ำควำมดี 360 360 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

ด้วยทัวใจ" กิจกรรมปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ จ้ำนวนเงิน  360.- บำท จ้ำนวนเงิน  360.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 141/2561
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ (17 ส.ค. 61)

35 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำรเย่ียมบ้ำนคนพิกำรท่ี 240 240 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
อยู่ในสภำวะยำกล้ำบำก จ้ำนวนเงิน  240.- บำท จ้ำนวนเงิน  240.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 142/2561

(22 ส.ค. 61)
36 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำรเย่ียมบ้ำนผู้ยำกไร้/ 240 240 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

ผู้ด้อยโอกำสและคนไร้ท่ีพ่ึง จ้ำนวนเงิน  240.- บำท จ้ำนวนเงิน  240.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 143/2561
(22 ส.ค. 61)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  สิงหำคม  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  10   เดือน  กันยำยน  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

37 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพ 240 240 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ผู้น้ำชุมชน ด้ำนกำรปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น จ้ำนวนเงิน  240.- บำท จ้ำนวนเงิน  240.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 144/2561

(22 ส.ค. 61)
38 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรพร้อมอำหำรว่ำงโครงกำร 4,900 4,900 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

อบรมพัฒนำศุกยภำพผู้น้ำชุมชน ด้ำนกำร จ้ำนวนเงิน  240.- บำท จ้ำนวนเงิน  240.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 145/2561
พยำบำลเบ้ืองต้น (22 ส.ค. 61)

39 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำร (กำรคัดแยกขยะต้นทำง 360 360 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ในครัวเรือน "ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก" จ้ำนวนเงิน  360.- บำท จ้ำนวนเงิน  360.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 146/2561

(23 ส.ค. 61)
40 จ้ำงเหมำถำงป่ำขุดตอเพ่ือด้ำเนินกำรเดินสำย 7,200 7,200 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบูรณ์ทรัพย์ก่อสร้ำง ร้ำนสมบูรณ์ทรัพย์ก่อสร้ำง รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

ไฟ เพ่ือซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำประปำ อบต.แม่ปะ จ้ำนวนเงิน  7,200.-  บำท จ้ำนวนเงิน  7,200.-  บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 147/2561
(24 ส.ค. 61)

41 จ้ำงจัดท้ำป้ำย(บรมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้ 360 360 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
เร่ืองขยะ จ้ำนวนเงิน  360.-  บำท จ้ำนวนเงิน  360.-  บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 148/2561

(27 ส.ค. 61)
42 จ้ำงตรวจเช็คสภำพยนต์ หมำยเลขทะเบียน 5,907.47 5,907.47 เฉพำะเจำะจง บริษัท ลัคก้ีมอเตอร์ จ้ำกัด บริษัท ลัคก้ีมอเตอร์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

บย - 8135 ล้ำปำง จ้ำนวนเงิน  5,907.47.-  บำท จ้ำนวนเงิน  5,907.47.-  บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 149/2561
(27 ส.ค. 61)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  สิงหำคม  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  10   เดือน  กันยำยน  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

43 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพ 240 240 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
อำสำสมัครสำธำรณสุข ด้ำนกำรป้องกันและ จ้ำนวนเงิน  240.-  บำท จ้ำนวนเงิน  240.-  บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 150/2561
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในชุมชน (27 ส.ค. 61)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 13,342.90 13,342.90 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

งวดวันท่ี 3 - 15 กันยำยน  2561 จ้ำกัด จ้ำกัด ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 54/2561
จ้ำนวนเงิน 13,342.90.- บำท จ้ำนวนเงิน 13,342.90.- บำท (2 ก.ค. 61)

2 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) กล่อง โรงเรียน 35,346.40 35,346.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท โกลด์มิลค์ จ้ำกัด บริษัท โกลด์มิลค์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
ประจ้ำเดือน กันยำยน 2561 จ้ำนวนเงิน 35,346.40.- บำท จ้ำนวนเงิน 35,346.40.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 87/2561

(3 ก.ย. 61)
3 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 19,823 19,823 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่บุญผ่ินสังฆภัณฑ์ ร้ำนแม่บุญผ่ินสังฆภัณฑ์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

จ้ำนวนเงิน 19,823.- บำท จ้ำนวนเงิน 19,823.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 88/2561
(4 ก.ย. 61)

4 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 41,800 41,800 เฉพำะเจำะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
จ้ำนวนเงิน 41,800.- บำท จ้ำนวนเงิน 41,800.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 89/2561

(7 ก.ย. 61)
5 จัดซ้ือเคร่ืองตีเย่ือกระดำษ 30,000 30,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีกำรช่ำง ร้ำนดีกำรช่ำง รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

จ้ำนวนเงิน 30,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 30,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 90/2561
(7 ก.ย. 61)

6 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน  ส้ำนักปลัด 8,079 8,079 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่บุญผ่ินสังฆภัณฑ์ ร้ำนแม่บุญผ่ินสังฆภัณฑ์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
จ้ำนวนเงิน 8,079.- บำท จ้ำนวนเงิน 8,079.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 91/2561

(11 ก.ย. 61)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กันยำยน  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  3  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กันยำยน  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  3  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

7 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  อุปกรณ์ 6,500 6,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโฟร์สตำร์ ร้ำนโฟร์สตำร์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
ส่องสว่ำง ประจ้ำรถบรรทุกน้้ำเอนกประสงค์ จ้ำนวน  6,500.- บำท จ้ำนวน  6,500.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 92/2561

ร้ำนสุขประเสริฐ (11 ก.ย. 61)
จ้ำนวนเงิน 6,560.- บำท

ร้ำนทวีทรัพย์
จ้ำนวนเงิน 6,620.- บำท

8 จัดซ้ือครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 20,900 20,900 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริ พำณิชย์ ร้ำนศิริ พำณิชย์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
จ้ำนวนเงิน 20,900.- บำท จ้ำนวนเงิน 20,900.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 93/2561

ร้ำนทวีทรัพย์ (11 ก.ย. 61)
จ้ำนวนเงิน 21,200.- บำท

ร้ำนสุขประเสริฐ
จ้ำนวนเงิน 21,500.- บำท

9 จัดซ้ือน้้ำด่ืม 1,290 1,290.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เถินพัฒนกิจ หจก.เถินพัฒนกิจ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
จ้ำนวน 1,290.- บำท จ้ำนวน 1,290.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 94/2561

(11 ก.ย. 61)
10 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,826.70 4,826.70 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม บริษัท ธ.1994 ปิโตรเลียม รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

งวดวันท่ี 17 - 26 กันยำยน  2561 จ้ำกัด จ้ำกัด ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 54/2561
จ้ำนวนเงิน 4,826.70.- บำท จ้ำนวนเงิน 4,826.70.- บำท (2 ก.ค. 61)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กันยำยน  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  3  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

11 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน  กองคลัง 6,335 6,335.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
                                                 จ้ำนวนเงิน 6,335.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,335.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 95/2561

(19 ก.ย. 61)
12 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำนโครงกำรส่งเสริมสนับสนุน 3,100 3,100 เฉพำะเจำะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร จ้ำนวนเงิน 3,100.- บำท จ้ำนวนเงิน 3,100.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 96/2561
ต้ำบลแม่ปะ (19 ก.ย. 61)

13 จัดซ้ือยำก้ำจัดโรคข้ำว 29,445 29,445 เฉพำะเจำะจง หมอวิช ยำสัตว์ หมอวิช ยำสัตว์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
จ้ำนวนเงิน 29,445.- บำท จ้ำนวนเงิน 29,445.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 97/2561

(19 ก.ย. 61)
14 เปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์บรรทุกขยะ 6,100 6,100 เฉพำะเจำะจง ร้ำนประเสริฐกำรยำง (2009) ร้ำนประเสริฐกำรยำง (2009) รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

จ้ำนวนเงิน 6,100.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,100.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 98/2561
(19 ก.ย. 61)

15 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน  กองช่ำง 7,774 7,774 เฉพำะเจำะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
จ้ำนวนเงิน 7,774.- บำท จ้ำนวนเงิน 7,774.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 99/2561

(19 ก.ย. 61)
16 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 45,402 45,402 เฉพำะเจำะจง หจก.เถินธีระวัสดุก่อสร้ำง หจก.เถินธีระวัสดุก่อสร้ำง รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

จ้ำนวนเงิน 45,402.- บำท จ้ำนวนเงิน 45,402.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 100/2561
(21 ก.ย. 61)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กันยำยน  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  3  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

17 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส้ำนักปลัด 74,880 74,880 เฉพำะเจำะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ
จ้ำนวนเงิน 74,800.- บำท จ้ำนวนเงิน 74,800.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 101/2561

(21 ก.ย. 61)
18 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  กองช่ำง 23,190 23,190 เฉพำะเจำะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังซ้ือ

จ้ำนวนเงิน 23,190.- บำท จ้ำนวนเงิน 23,190.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 102/2561
(24 ก.ย. 61)

19 จ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำยเทียง  เทือกชัยค้ำ นำยเทียง  เทือกชัยค้ำ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ประจ้ำเดือน กันยำยน 2561 จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 151/2561

(3 ก.ย. 61)
20 จ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำยเรือง  มำนอย นำยเรือง  มำนอย รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

ประจ้ำเดือน กันยำยน 2561 จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 152/2561
(3 ก.ย. 61)

21 จ้ำงเหมำพนักงำนบันทึกข้อมูลโครงกำรพัฒนำ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนิภำกร  มะโนวัน นำงสำวนิภำกร  มะโนวัน รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนคลัง จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 6,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 153/2561
ประจ้ำเดือน กันยำยน 2561 (3 ก.ย. 61)

22 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 3,500 3,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบอสส์ เซ็นเตอร์ ร้ำนบอสส์ เซ็นเตอร์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ประจ้ำเดือน กันยำยน 2561 จ้ำนวนเงิน 3,500.- บำท จ้ำนวนเงิน 3,500.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 154/2561

(3 ก.ย. 61)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กันยำยน  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  3  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

23 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพ 240 240 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ผู้น้ำชุมชนเร่ืองฉลำดบริโภคต้องอ่ำนฉลำก จ้ำนวนเงิน 240.- บำท จ้ำนวนเงิน 240.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 155/2561

(3 ก.ย. 61)
24 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำรอบรมให้ควำมรู้เร่ือง 240 240 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

โรคฉ่ีหนู จ้ำนวนเงิน 240.- บำท จ้ำนวนเงิน 240.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 156/2561
(10 ก.ย. 61)

25 จ้ำงออกแบบ จัดพิมพ์ และเข้ำเล่มเอกสำร 20,000 20,000 เฉพำะเจำะจง หจก.ล้ำปำงบรรณกิจพร้ืนต้ิง หจก.ล้ำปำงบรรณกิจพร้ืนต้ิง รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
โครงกำรสืบฮีดโตยฮอยภูมิผญ๋ำปัญญำพ้ืนบ้ำน จ้ำนวนเงิน 20,000.- บำท จ้ำนวนเงิน 20,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 157/2561
หนังสือเล่ำขำนต้ำนำนต้ำบลแม่ปะ (11 ก.ย. 61)

26 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ  กองคลัง 800 800 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกำนนำวัฒน์ไฟฟ้ำ & แอร์ ร้ำนกำนนำวัฒน์ไฟฟ้ำ & แอร์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
จ้ำนวนเงิน 800.- บำท จ้ำนวนเงิน 800.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 158/2561

(14 ก.ย. 61)
27 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ  ส้ำนักปลัด 3,200 3,200 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกำนนำวัฒน์ไฟฟ้ำ & แอร์ ร้ำนกำนนำวัฒน์ไฟฟ้ำ & แอร์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

จ้ำนวนเงิน 3,200- บำท จ้ำนวนเงิน 3,200- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 159/2561
(14 ก.ย. 61)

28 จ้ำงจัดท้ำป้ำยโครงกำรอบรมให้ควำมรู้และ 240 240 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ซำงศิลป์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ป้องกันโรคเอดส์ จ้ำนวนเงิน 240.- บำท จ้ำนวนเงิน 240.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 160/2561

(17 ก.ย. 61)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กันยำยน  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  3  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

29 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,400 2,400 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุธรรม รับเหมำก่อสร้ำง ร้ำนสุธรรม รับเหมำก่อสร้ำง รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
กองช่ำง จ้ำนวนเงิน 12,900.- บำท จ้ำนวนเงิน 12,900.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 161/2561

(19 ก.ย. 61)
30 จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ส้ำนักปลัด 2,000 2,000 เฉพำะเจำะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ ร้ำนไม้ซำงศิลป์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

จ้ำนวนเงิน  360.- บำท จ้ำนวนเงิน  360.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 162/2561
(21 ก.ย. 61)

31 จ้ำงจัดท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์รณรงค์ขับข่ี 7,000 7,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมป้ำย เซ็นเตอร์ ร้ำนรวมป้ำย เซ็นเตอร์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ปลอดภัยและแจ้งบอกเส้นทำงว่ำอีก 500 ม. จ้ำนวนเงิน  7,000.- บำท จ้ำนวนเงิน  7,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 163/2561
ถึง อบต.แม่ปะ (21 ก.ย. 61)

32 จ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มข้อบัญญัติองค์กำร 2,990 2,990 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบอสส์ เซ็นเตอร์ ร้ำนบอสส์ เซ็นเตอร์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
บริหำรส่วนต้ำบลแม่ปะ ปีงบประมำณ พ.ศ. จ้ำนวนเงิน  2,990.- บำท จ้ำนวนเงิน  2,990.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 164/2561
2562 (21 ก.ย. 61)

33 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรกลำงวันพร้อมอำหำรว่ำง 1,800 1,800 เฉพำะเจำะจง นำงอัมพร  สืบค้ำแก้ว นำงอัมพร  สืบค้ำแก้ว รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ในวันประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล จ้ำนวนเงิน  1,800.- บำท จ้ำนวนเงิน  1,800.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 165/2561
แม่ปะ (21 ก.ย. 61)

34 จ้ำงเหมำรถเพ่ือศึกษำดูงำนองค์กรปกครอง 5,000 5,000 เฉพำะเจำะจง นำงศุภพิชญ์  ยะหัวฝำย นำงศุภพิชญ์  ยะหัวฝำย รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ส่วนท้องถ่ินตัวอย่ำงโครงกำรส่งเสริมพัฒนำ จ้ำนวนเงิน  5,000.- บำท จ้ำนวนเงิน  5,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 166/2561
สุขภำพผู้สูงอำยุต้ำบลแม่ปะ (24 ก.ย. 61)



แบบ สขร.1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กันยำยน  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  อ ำเภอเถิน  จังหวัดล ำปำง

วันท่ี  3  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

35 จ้ำงเหมำพ่นหมอกควันเพ่ือก้ำจัดยุงลำย 3,900 3,900 เฉพำะเจำะจง นำยวิรัช  แก้วปัน นำยวิรัช  แก้วปัน รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
และป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้ำนท่ำมะเกว๋น จ้ำนวนเงิน  3,900.- บำท จ้ำนวนเงิน  3,900.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 167/2561
เหนือ ม.10 ต.แม่ปะ (24 ก.ย. 61)

36 จ้ำงเหมำไถดันปรับเกล่ียบ่อท้ิงขยะ ม.4 บ้ำน 3,500 3,500 เฉพำะเจำะจง นำยสอำด  ปินตำวงค์ นำยสอำด  ปินตำวงค์ รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง
ปำงกุ่ม และ ม.6 บ้ำนหัวทุ่ง จ้ำนวนเงิน  3,500.- บำท จ้ำนวนเงิน  3,500.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 168/2561

(24 ก.ย. 61)
37 จ้ำงเหมำตำมโครงกำรขุดบ่อขยะ บ้ำนปำงกุ่ม 10,000 10,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบูรณ์ทรัพย์ก่อสร้ำง ร้ำนสมบูรณ์ทรัพย์ก่อสร้ำง รำคำต้่ำสุด เป็นไป ใบส่ังจ้ำง

ม.4 ต.แม่ปะ จ้ำนวนเงิน  10,000.- บำท จ้ำนวนเงิน  10,000.- บำท ตำมเง่ือนไข เลขท่ี 169/2561
(26 ก.ย. 61)
















