
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน เม.ย. 39,353.60 39,353.60 เฉพาะ  

เจาะจง
บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 39,353.60 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 39,353.60 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2561 2-ต.ค.-60

2. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ้าเดือน เม.ย. 2,350.00 2,350.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านบรรณสาร 2,350.00 ร้านบรรณสาร 2,350.00 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2561 2-ต.ค.-60

3. จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ประจ้าเดือน เม.ย. 1,106.00 1,106.00 เฉพาะ 
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 1,106.00 กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 1,106.00 เป็นผู้มีอาชีพ 66/2561 30-มี.ค.-61

4. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง (แก๊ส) ประจ้าเดือน เม.ย. 21,295.00 21,295.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 21,295.00 ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 21,295.00 เป็นผู้มีอาชีพ 67/2561 30-มี.ค.-61

5. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 10,165.00 10,165.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท บี.ไอ.จ ีเซฟต้ีการ์ด จ้ากัด 10,165.00 บริษัท บี.ไอ.จ ีเซฟต้ีการ์ด จ้ากัด 10,165.00 เป็นผู้มีอาชีพ 117/2561 30-มี.ค.-61

6. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาดภายในส้านักงาน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

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

7. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

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

8. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

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

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

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

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

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

11. จ้างเหมาคนงานด้านไฟฟ้า 9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

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

12. จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กมาท้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปันง้าว

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

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

13. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารในงานการ
เจ้าหน้าที่และงานนิติการ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวจุรีนุช  สุขค้าเมือง 9,000.00 นางสาวจุรีนุช  สุขค้าเมือง 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 126/2561 30-มี.ค.-61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  เมษายน  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
14. จ้างเหมาผู้มาปฏิบัติหน้าที่ในโครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  ประจ้าปี 2561
7,000.00 7,000.00 เฉพาะ 

เจาะจง
นายประภาส  จองปันต๊ะ 7,000.00 นายประภาส  จองปันต๊ะ 7,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 91/2561 31-ม.ค.-61

15. จ้างเหมาผู้มาปฏิบัติหน้าที่ในโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  ประจ้าปี 2561

7,000.00 7,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายอัมรัตน์  ใจค้า 7,000.00 นายอัมรัตน์  ใจค้า 7,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 92/2561 31-ม.ค.-61

16. จ้างเหมาบริการคนงานประจ้าเมรุฌาปนสถานต้าบลห้าง
ฉัตร

1,400.00 1,400.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายรุ่งสุริยา  ปัญจมะวัต 1,400.00 นายรุ่งสุริยา  ปัญจมะวัต 1,400.00 เป็นผู้มีอาชีพ 118/2561 30-มี.ค.-61

17. จ้างเหมาบริการคนจัดเก็บขยะ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

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

18. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  (กองคลัง)  จ้านวน  1  รายการ 580.00 580.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

580.00 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

580.00 เป็นผู้มีอาชีพ 68/2561 3-เม.ย.-61

19. จ้างเหมาจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์  (ไวนิล)  ตามโครงการ
จัดงานส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง  (สงกรานต์)ประจ้าปี 
2561  ณ บริเวณโบสถ์  บ้านแม่ฮาว  หมู่ 3  ต้าบลห้าง
ฉัตร  อ้าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล้าปาง

4,000.00 4,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านเฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 4,000.00 ร้านเฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 4,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 127/2561 9-เม.ย.-61

20. จ้างเหมาจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์  (ไวนิล)  ตามโครงการ
จัดงานส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง  (สงกรานต์)ประจ้าปี 
2561  ณ บริเวณวัดบ้านปันง้าว  หมู่ 7  ต้าบลห้างฉัตร  
อ้าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล้าปาง

3,000.00 3,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านเฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 3,000.00 ร้านเฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 3,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 128/2561 9-เม.ย.-61

21. จ้างเหมาจัดท้าสายสะพายและโบว์ติดล้าดับประจ้าตัวนาง
สงกรานต์  ตามโครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง
 (สงกรานต์) ประจ้าปี 2561  ณ บริเวณโบสถ์  บ้านแม่ฮาว
  หมู่ 3  ต้าบลห้างฉัตร  อ้าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล้าปาง

990.00 990.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวนงเยาว์  ใหม่ค้าแปง 990.00 นางสาวนงเยาว์  ใหม่ค้าแปง 990.00 เป็นผู้มีอาชีพ 129/2561 10-เม.ย.-61

22. จ้างเหมาจัดท้าสายสะพายและโบว์ติดล้าดับประจ้าตัวนาง
สงกรานต์  ตามโครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง
 (สงกรานต์) ประจ้าปี 2561  ณ บริเวณวัดบ้านปันง้าว  
หมู่ 7  ต้าบลห้างฉัตร  อ้าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล้าปาง

1,005.00 1,005.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวนงเยาว์  ใหม่ค้าแปง 1,005.00 นางสาวนงเยาว์  ใหม่ค้าแปง 1,005.00 เป็นผู้มีอาชีพ 130/2561 10-เม.ย.-61

ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง
วันที ่ 30  เดอืน  เมษายน  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน  2561 แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
23. จ้างเหมาซ่อมแซมและบ้ารุงรักษารถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ 

ISUZU เลขทะเบียน 81-2425 ล้าปาง หมายเลขครุภัณฑ์
005-53-001    จ้านวน  3  รายการ

4,350.00 4,350.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ดีอะไหล่ล้าปาง 4,350.00 ร้าน ดีอะไหล่ล้าปาง 4,350.00 เป็นผู้มีอาชีพ 131/2561 10-เม.ย.-61

24. จ้างเหมาจัดท้าและประดับตกแต่งเวทีการประกวดนาง
สงกรานต์ และเช่าเคร่ืองเสียง ตามโครงการจัดงานส่งเสริม
 ประเพณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์) ประจ้าปี 2561  ณ 
บริเวณโบสถ์บ้านแม่ฮาว หมู่ 3  ต้าบลห้างฉัตร  อ้าเภอ
ห้างฉัตร  จังหวัดล้าปาง

25,000.00 25,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายยุทธดากร  ฟูชื่น 25,000.00 นายยุทธดากร  ฟูชื่น 25,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 132/2561 11-เม.ย.-61

25. จ้างเหมาจัดท้าและประดับตกแต่งเวทีการประกวดนาง
สงกรานต์ และเช่าเคร่ืองเสียง ตามโครงการจัดงานส่งเสริม
 ประเพณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์) ประจ้าปี 2561  ณ 
บริเวณวัดบ้านปันง้าว  หมู่ 7  ต้าบลห้างฉัตร  อ้าเภอห้าง
ฉัตร  จังหวัดล้าปาง

25,000.00 25,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายศราวุธ  หนิ้วบุญปั๋น 25,000.00 นายศราวุธ  หนิ้วบุญปั๋น 25,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 133/2561 11-เม.ย.-61

26. จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม เคร่ืองพ่นยา หมายเลข
ครุภัณฑ์ 265-48-0008

4,730.00 4,730.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านทูลทวี 4,730.00 ร้านทูลทวี 4,730.00 เป็นผู้มีอาชีพ 134/2561 11-เม.ย.-61

27.  จัดซ้ือวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย หมู่ที่ 3 
บ้านแม่ฮาว และหมู่ที่ 6 บ้านขามแดง  ต้าบลห้างฉัตร  
อ้าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล้าปาง  จ้านวน  7  รายการ

19,582.00 19,582.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 19,582.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 19,582.00 เป็นผู้มีอาชีพ 69/2561 18-เม.ย.-64

28. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  (แผนงานเคหะและชุมชน)  
จ้านวน  5  รายการ

10,360.00 10,360.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

10,360.00 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

10,360.00 เป็นผู้มีอาชีพ 70/2561 20-เม.ย.-61

29. จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้้าดีเซล หมายเลขครุภัณฑ์ 
055-59-0016

900.00 900.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านทูลทวี 900.00 ร้านทูลทวี 900.00 เป็นผู้มีอาชีพ 135/2561 20-เม.ย.-61

30. จ้างเหมาจัดท้าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
ส้าหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

1,125.00 1,125.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสุธารัตน์  แก้วมะลิ 1,125.00 นางสุธารัตน์  แก้วมะลิ 1,125.00 เป็นผู้มีอาชีพ 136/2561 24-เม.ย.-61

31.  จ้างเหมาท้าป้าย (ไวนิล) การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/
ต้าบล

1,500.00 1,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านเฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 1,500.00 ร้านเฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 1,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 137/2561 24-เม.ย.-61

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

วันที ่ 31  เดอืน  มนีาคม  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มนีาคม  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
32.  จัดซ้ือวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย หมู่ที่ 3 

บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 5 บ้านแพะดอนสัก และหมู่ที่ 9 บ้าน
ปางม่วง
ต้าบลห้างฉัตร  อ้าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล้าปาง  จ้านวน  5
  รายการ

24,454.00 24,454.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 24,454.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 24,454.00 เป็นผู้มีอาชีพ 71/2561 26-เม.ย.-61

33.  จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ  (แผนงานเคหะและชุมชน)    
จ้านวน  15  รายการ

22,570.00 22,570.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ล้าปาง 
จ้ากัด

22,570.00 บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ล้าปาง 
จ้ากัด

22,570.00 เป็นผู้มีอาชีพ 72/2561 27-เม.ย.-61

34. จ้างท้า Presentation น้าเสนอข้อมูลของเทศบาลต้าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล

10,000.00 10,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายภาคภูมิ  เรืองสิร์กุล 10,000.00 นายภาคภูมิ  เรืองสิร์กุล 10,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 138/2561 27-เม.ย.-61

35. จ้างเหมาบริการรถดูดส่ิงปฏิกูล (สูบส้วม) ห้องพัฒนาชุมชน 300.00 300.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสฤษฎ์พงศ์  ทายะ 300.00 นายสฤษฎ์พงศ์  ทายะ 300.00 เป็นผู้มีอาชีพ 139/2561 27-เม.ย.-61

36. จ้างบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เคร่ืองปร้ินเตอร์ รุ่น
 HP Officejet k 7100  หมายเลขครุภัณฑ์  416-58-0061
  (แผนงานเคหะและชุมชน)

900.00 900.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

900.00 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

900.00 เป็นผู้มีอาชีพ 140/2561 27-เม.ย.-61

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  เมษายน  พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 









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


