
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจําเดือน พ.ย. 37,688.00 37,688.00  เฉพาะ  

เจาะจง
บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 37,688.00 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 37,688.00 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2562 1-ต.ค.-61

2. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจําเดือน พ.ย. 2,400.00 2,400.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านบรรณสาร 2,400.00 ร้านบรรณสาร 2,400.00 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2562 1-ต.ค.-61

3. จัดซ้ือน้ําด่ืมสําหรับ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ประจําเดือน พ.ย. 1,283.00 1,283.00 เฉพาะ 
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้ําด่ืมบ้านแม่ฮาว 1,283.00 กลุ่มผลิตน้ําด่ืมบ้านแม่ฮาว 1,283.00 เป็นผู้มีอาชีพ 10/2562 31-ต.ค.-61

4. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง (แก๊ส) ประจําเดือน พ.ย. 20,041.00 20,041.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 20,041.00 ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 20,041.00 เป็นผู้มีอาชีพ 11/2562 31-ต.ค.-61

5. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในสํานักงาน
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล

10,165.00 10,165.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.
ไอ.จี จํากัด

10,165.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.
ไอ.จี จํากัด

10,165.00 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2562 1-ต.ค.-61

6. จ้างเหมาบริการคนจัดเก็บขยะ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายพงศ์กร    เสนาถี 9,000.00 นายพงศ์กร    เสนาถี 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2562 1-ต.ค.-61

7. จ้างเหมาบริการคนทําความสะอาดภายในสํานักงาน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวณัฐวิภา  ไพศาล 8,000.00 นางสาวณัฐวิภา  ไพศาล 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 3/2562 1-ต.ค.-61

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

นายปราโมทย์  ใจอินต๊ะ 7,500.00 นายปราโมทย์  ใจอินต๊ะ 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 4/2562 1-ต.ค.-61

9. จ้างเหมาบริการคนทําความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสินชัย  ใจดี 7,500.00 นายสินชัย  ใจดี 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 5/2562 1-ต.ค.-61

10. จ้างเหมาบริการคนทําความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายพลนรินทร์  สุขคําเมือง 7,500.00 นายพลนรินทร์  สุขคําเมือง 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 6/2562 1-ต.ค.-61

11. จ้างเหมาบริการคนทําความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายประภาส  จองปันต๊ะ 7,500.00 นายประภาส  จองปันต๊ะ 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 7/2562 1-ต.ค.-61

12. จ้างเหมาบริการคนทําความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายอัมรัตน์  ใจคํา 7,500.00 นายอัมรัตน์  ใจคํา 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 8/2562 1-ต.ค.-61

13. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารในงานการ
เจ้าหน้าที่และงานนิติการ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวจุรีนุช  สุขคําเมือง 9,000.00 นางสาวจุรีนุช  สุขคําเมือง 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 9/2562 1-ต.ค.-61

ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
14. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลเด็กใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์บ้านปันง้าว)
9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 

เจาะจง
นางสาวศรีวรรณา  คําทิพย์ 9,000.00 นางสาวศรีวรรณา  คําทิพย์ 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 10/2562 1-ต.ค.-61

15. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนและงานบริหารทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวมินตรา  ต๊ะใจ 9,000.00 นางสาวมินตรา  ต๊ะใจ 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 11/2562 1-ต.ค.-61

16. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนและงานบริหารทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายปกรณ์  สีเขียว 9,000.00 นายปกรณ์  สีเขียว 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 12/2562 1-ต.ค.-61

17. จ้างเหมาบริการคนงานประจําเมรุฌาปนสถานตําบลห้าง
ฉัตร

1,400.00 1,400.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสมชาติ  อุปคํา 1,400.00 นายสมชาติ  อุปคํา 1,400.00 เป็นผู้มีอาชีพ 25/2562 30-ต.ค.-61

18. จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแม่ฮาว

6,600.00 6,600.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวปัทมา  สุตาวงศ์ 6,600.00 นางสาวปัทมา  สุตาวงศ์ 6,600.00 เป็นผู้มีอาชีพ 26/2562 30-ต.ค.-61

19. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวเกวลิน  อินแสนต๊ะ 7,500.00 นางสาวเกวลิน  อินแสนต๊ะ 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 27/2562 30-ต.ค.-61

หจก. ซี.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 74,600.00

หจก. ต๋ีเล็ก ธุรกิจการโยธา 76,900.00
ร้าน แอล เค ก่อสร้าง 76,900.00

21. จ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์
สํานักงาน) เคร่ืองถ่ายเอกสาร Fuji Xerox 
DocuCentre-V3060 หมายเลขครุภัณฑ์ 417-60-0006

8,500.00 8,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 8,500.00 หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 8,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 28/2562 1-พ.ย.-61

หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 92,700.00

ร้าน เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 95,860.00
ร้าน สวิตต์ งานสร้าง 97,500.00
หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 7,300.00

ร้าน สวิตต์ งานสร้าง 7,600.00
ร้าน เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 8,000.00

เสนอราคาตํ่าสุด 1/2562 1-พ.ย.-6120. จ้างก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด
คอนกรีตบ้านหัวหนอง หมู่ 8 (สายหน้าสวนนางรสวรรณ 
ยางนอก)

74,600.00 76,900.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. ซี.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 74,600.00

7,300.00 เสนอราคาตํ่าสุด 13/2562 2-พ.ย.-6123. จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (แผนงานบริหารงานคลัง) 7,300.00 7,700.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์

ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

22. จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 92,700.00 105,000.00

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

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 92,700.00 เสนอราคาตํ่าสุด 12/2562 2-พ.ย.-61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2561 แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 26,300.00

ร้าน เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 27,590.00
ร้าน สวิตต์ งานสร้าง 27,600.00
หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 19,000.00

ร้าน เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 19,590.00
ร้าน สวิตต์ งานสร้าง 20,000.00
หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 19,000.00

ร้าน เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 19,590.00
ร้าน สวิตต์ งานสร้าง 20,000.00

27. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง สําหรับใช้งานซ่อมแซมห้องน้ํา(กอง
ช่าง)ภายในสํานักงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล

1,225.00 1,225.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 1,225.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 1,225.00 เป็นผู้มีอาชีพ 17/2562 2-พ.ย.-61

28. จ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0114

2,600.00 2,600.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์
  เซอร์วิส

2,600.00 หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์
  เซอร์วิส

2,600.00 เป็นผู้มีอาชีพ 29/2562 2-พ.ย.-61

29. จัดซ้ือของที่ใช้ในพิธีทางศาสนา  ตามโครงการจัดงานบุญ
กินข้าวสลาก  (สลากภัต)  ประจําปีงบประมาณ  2562

3,200.00 3,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เลิศวรรณา 3,200.00 ร้าน เลิศวรรณา 3,200.00 เป็นผู้มีอาชีพ 18/2562 5-พ.ย.-61

30. จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล  ตามโครงการจัดงานบุญกินข้าว
สลาก (สลากภัต)  ประจําปีงบประมาณ 2562

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 30/2562 5-พ.ย.-61

31. จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียง  ตามโครงการจัดงานบุญกินข้าว
สลาก  (สลากภัต)  ประจําปีงบประมาณ  2562

4,000.00 4,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสมพงษ์  แสงบุญเรือง 4,000.00 นายสมพงษ์  แสงบุญเรือง 4,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 31/2562 5-พ.ย.-61

32. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  (แผนงานเคหะและชุมชน) 4,100.00 4,100.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 4,100.00 หจก. แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 4,100.00 เป็นผู้มีอาชีพ 19/2562 6-พ.ย.-61

24. จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (แผนงานเคหะและชุมชน) 26,300.00 29,700.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 26,300.00

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

19,000.00 22,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์

เสนอราคาตํ่าสุด 14/2562 2-พ.ย.-61

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

19,000.00 เสนอราคาตํ่าสุด 15/2562 2-พ.ย.-61

26. จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน)

19,000.00 22,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์

25. จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (แผนงานการศึกษา)

ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

19,000.00 เสนอราคาตํ่าสุด 16/2562 2-พ.ย.-61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
33. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (น้ําด่ืมบรรจุถ้วยพลาสติก,น้ําแข็ง

หลอดเล็ก)  สําหรับให้บริการผู้ที่มาร่วมกิจกรรมโครงการ 
“ลําปางสะอาด” (Kick Off)  ในวันศุกร์  ที่ 9  พฤศจิกายน
  2561

1,200.00 1,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางศรีรัตน์  วังมูล 1,200.00 นางศรีรัตน์  วังมูล 1,200.00 เป็นผู้มีอาชีพ 20/2562 6-พ.ย.-61

34. จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ (แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0023

2,350.00 2,350.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ลําปาง

2,350.00 ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ลําปาง

2,350.00 เป็นผู้มีอาชีพ 32/2562 6-พ.ย.-61

35. จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล  ตามกิจกรรมโครงการ “ลําปาง
สะอาด” ภายใต้วาระชื่อ  “ลําปางสร้างสรรค์ ปันสุข”

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 33/2562 7-พ.ย.-61

36. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล 4832 
ลําปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 003-57-0002

6,160.00 6,160.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน อู่อ้ายบริการ 6,160.00 ร้าน อู่อ้ายบริการ 6,160.00 เป็นผู้มีอาชีพ 34/2562 13-พ.ย.-61

37. จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล  เพื่อใช้ในงานโรงฆ่าสัตว์ของ
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล

600.00 600.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 600.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 600.00 เป็นผู้มีอาชีพ 35/2562 13-พ.ย.-61

38. จ้างเหมาซ่อมแซมและบํารุงรักษารถบรรทุกขยะ  เลข
ทะเบียน 81-2425 ลําปาง หมายเลขครุภัณฑ์  
005-53-0001

23,425.00 23,425.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ดี อะไหล่ลําปาง 23,425.00 ร้าน ดี อะไหล่ลําปาง 23,425.00 เป็นผู้มีอาชีพ 36/2562 15-พ.ย.-61

39. จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  ตามโครงการจัด
งานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง  (ลอยกระทง)  ประจําปี
งบประมาณ 2562  บ้านแม่ฮาว  หมู่ที่ 3  ตําบลห้างฉัตร  
อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 37/2562 19-พ.ย.-61

40. จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  ตามโครงการจัด
งานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง  (ลอยกระทง)  ประจําปี
งบประมาณ 2562  บ้านสถานี  หมู่ที่ 4  ตําบลห้างฉัตร  
อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 38/2562 19-พ.ย.-61

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2561

วันที ่ 30  เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
41. จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  ตามโครงการจัด

งานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง  (ลอยกระทง)  ประจําปี
งบประมาณ 2562  บ้านแพะดอนสัก หมู่ที่ 5  ตําบลห้าง
ฉัตร  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 39/2562 19-พ.ย.-61

42. จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  ตามโครงการจัด
งานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง  (ลอยกระทง)  ประจําปี
งบประมาณ 2562  บ้านขามแดง หมู่ที่ 6  ตําบลห้างฉัตร 
 อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 40/2562 19-พ.ย.-61

43. จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  ตามโครงการจัด
งานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง  (ลอยกระทง)  ประจําปี
งบประมาณ 2562  บ้านปันง้าว หมู่ที่ 7  ตําบลห้างฉัตร  
อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 41/2562 19-พ.ย.-61

44. จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  ตามโครงการจัด
งานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง  (ลอยกระทง)  ประจําปี
งบประมาณ 2562  บ้านปางม่วง หมู่ที่ 9  ตําบลห้างฉัตร 
 อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 42/2562 19-พ.ย.-61

45. จ้างเหมาจัดทําสถานที่ภายในบริเวณงาน  ตามโครงการจัด
งานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง  (ลอยกระทง)  ประจําปี
งบประมาณ 2562  บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3  ตําบลห้างฉัตร  
อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

10,000.00 10,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสมจิตร  ต๋ันเต๋ 10,000.00 นายสมจิตร  ต๋ันเต๋ 10,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 43/2562 20-พ.ย.-61

46. จ้างเหมาจัดทําสถานที่ภายในบริเวณงาน  ตามโครงการจัด
งานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง  (ลอยกระทง)  ประจําปี
งบประมาณ 2562  บ้านสถานี หมู่ที่ 4  ตําบลห้างฉัตร  
อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

5,000.00 5,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวศรัญญา  แก้วปินตา 5,000.00 นางสาวศรัญญา  แก้วปินตา 5,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 44/2562 20-พ.ย.-61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
47. จ้างเหมาจัดทําสถานที่ภายในบริเวณงาน  ตามโครงการจัด

งานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง  (ลอยกระทง)  ประจําปี
งบประมาณ 2562  บ้านแพะดอนสัก หมู่ที่ 5  ตําบลห้าง
ฉัตร  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

8,000.00 8,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายทอง  หน่อวงค์ 8,000.00 นายทอง  หน่อวงค์ 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 45/2562 20-พ.ย.-61

48. จ้างเหมาจัดทําสถานที่ภายในบริเวณงาน  ตามโครงการจัด
งานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง  (ลอยกระทง)  ประจําปี
งบประมาณ 2562  บ้านขามแดง หมู่ที่ 6  ตําบลห้างฉัตร 
 อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

8,000.00 8,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายปภพ  เมืองฝ้ัน 8,000.00 นายปภพ  เมืองฝ้ัน 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 46/2562 20-พ.ย.-61

49. จ้างเหมาจัดทําสถานที่ภายในบริเวณงาน  ตามโครงการจัด
งานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง  (ลอยกระทง)  ประจําปี
งบประมาณ 2562  บ้านปางม่วง หมู่ที่ 9  ตําบลห้างฉัตร 
 อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

5,000.00 5,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางเสาร์แก้ว  ฮาวคําฟู 5,000.00 นางเสาร์แก้ว  ฮาวคําฟู 5,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 48/2562 20-พ.ย.-61

50. จ้างเหมาจัดทําเวทีพร้อมเคร่ืองเสียง (ชุดกลาง)  ตาม
โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง  (ลอยกระทง)  
ประจําปีงบประมาณ 2562  บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3       
ตําบลห้างฉัตร  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

10,000.00 10,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายฐณภูมิ  แสงบุญเรือง 10,000.00 นายฐณภูมิ  แสงบุญเรือง 10,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 49/2562 20-พ.ย.-61

51. จ้างเหมาจัดทําเวทีพร้อมเคร่ืองเสียง (ชุดเล็ก)  ตาม
โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง  (ลอยกระทง)  
ประจําปีงบประมาณ 2562  บ้านสถานี หมู่ที่ 4             
 ตําบลห้างฉัตร  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

5,000.00 5,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสุทัศน์  สีมา 5,000.00 นายสุทัศน์  สีมา 5,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 50/2562 20-พ.ย.-61

52. จ้างเหมาจัดทําเวทีพร้อมเคร่ืองเสียง (ชุดกลาง)  ตาม
โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง  (ลอยกระทง)  
ประจําปีงบประมาณ 2562  บ้านแพะดอนสัก หมู่ที่ 5  
ตําบลห้างฉัตร  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

10,000.00 10,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายเสาร์แก้ว  หน่อวงศ์ 10,000.00 นายเสาร์แก้ว  หน่อวงศ์ 10,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 51/2562 20-พ.ย.-61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
53. จ้างเหมาจัดทําเวทีพร้อมเคร่ืองเสียง (ชุดกลาง)  ตาม

โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง  (ลอยกระทง)  
ประจําปีงบประมาณ 2562  บ้านขามแดง หมู่ที่ 6     
ตําบลห้างฉัตร  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

10,000.00 10,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสุพจน์  ฉัตรคําแปง 10,000.00 นายสุพจน์  ฉัตรคําแปง 10,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 52/2562 20-พ.ย.-61

54. จ้างเหมาจัดทําเวทีพร้อมเคร่ืองเสียง (ชุดใหญ)่  ตาม
โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง  (ลอยกระทง)  
ประจําปีงบประมาณ 2562  บ้านปันง้าว หมู่ที่ 7      
ตําบลห้างฉัตร  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายศราวุธ  หนิ้วบุญปั๋น 15,000.00 นายศราวุธ  หนิ้วบุญปั๋น 15,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 53/2562 20-พ.ย.-61

55. จ้างเหมาจัดทําเวทีพร้อมเคร่ืองเสียง (ชุดเล็ก)  ตาม
โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง  (ลอยกระทง)  
ประจําปีงบประมาณ 2562  บ้านปันง้าว หมู่ที่ 7      
ตําบลห้างฉัตร  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

5,000.00 5,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายชูชาติ  ชลขันธ์ 5,000.00 นายชูชาติ  ชลขันธ์ 5,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 54/2562 20-พ.ย.-61

56. จ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์  หมายเลขครุภัณฑ์  416-53-0059

2,100.00 2,100.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์
  เซอร์วิส

2,100.00 หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์
  เซอร์วิส

2,100.00 เป็นผู้มีอาชีพ 55/2562 20-พ.ย.-61

57. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานสาธารณสุข) 400.00 400.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์
  เซอร์วิส

400.00 หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์
  เซอร์วิส

400.00 เป็นผู้มีอาชีพ 21/2562 21-พ.ย.-61

58. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  (กองคลัง) 20,500.00 20,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์
  เซอร์วิส

20,500.00 หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์
  เซอร์วิส

20,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 22/2562 21-พ.ย.-61

59. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ตําบลห้างฉัตรแม่ตาล

7,460.00 7,460.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์
  เซอร์วิส

7,460.00 หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์
  เซอร์วิส

7,460.00 เป็นผู้มีอาชีพ 23/2562 23-พ.ย.-61

60. จ้างเหมาบริการรถดูดส่ิงปฏิกูล (สูบส้วม)  เพื่อสูบส้วมตาม
อาคารต่าง ๆ  จํานวน  5  จุด

4,000.00 4,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสฤษฎ์พงศ์  ทายะ 4,000.00 นายสฤษฎ์พงศ์  ทายะ 4,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 56/2562 28-พ.ย.-61

61. จ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุค)  หมายเลขครุภัณฑ์  416-52-0033

900.00 900.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์
  เซอร์วิส

900.00 หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์
  เซอร์วิส

900.00 เป็นผู้มีอาชีพ 57/2562 28-พ.ย.-61

62. จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล  ตามกิจกรรมโครงการ “ห้าง
ฉัตรสะอาดปราศจากโฟม (No Foam)”

3,000.00 3,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 3,000.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 3,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 58/2562 28-พ.ย.-61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
63. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

รถดับเพลิงเอนกประสงค์  หมายเลขทะเบียน บล 4832 
ลําปาง  หมายเลขครุภัณฑ์ 003-57-0002

5,760.00 5,760.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ดี อะไหล่ลําปาง 5,760.00 ร้าน ดี อะไหล่ลําปาง 5,760.00 เป็นผู้มีอาชีพ 59/2562 28-พ.ย.-61

64. จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล  เพื่อใช้สําหรับประชาสัมพันธ์
การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2563

4,000.00 4,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 4,000.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 4,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 60/2562 28-พ.ย.-61

65. จ้างทําวัสดุสํานักงาน  (ตรายาง)  แผนงานสาธารณสุข 3,150.00 3,150.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน โล่ลําปาง 3,150.00 ร้าน โล่ลําปาง 3,150.00 เป็นผู้มีอาชีพ 61/2562 29-พ.ย.-61

66. จ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์
สํานักงาน) เคร่ืองถ่ายเอกสาร Canon IR2002N   
หมายเลขครุภัณฑ์ 417-58-0005

8,500.00 8,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 8,500.00 หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 8,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 62/2562 29-พ.ย.-61

67. จัดซ้ือน้ําด่ืมและน้ําแข็งหลอดเล็ก  สําหรับให้บริการผู้ที่มา
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้
ชื่อ “จิตอาสาพัฒนา”

1,440.00 1,440.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายรัตน์  ฟูทอง 1,440.00 นายรัตน์  ฟูทอง 1,440.00 เป็นผู้มีอาชีพ 24/2562 30-พ.ย.-61

68. จ้างเหมาตกแต่งเวทีและสถานที่  ในการจัดกิจกรรมจิต
อาสา “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ “จิตอาสา
พัฒนา”

7,700.00 7,700.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาววิสา  วงศ์ประเสริฐ 7,700.00 นางสาววิสา  วงศ์ประเสริฐ 7,700.00 เป็นผู้มีอาชีพ 63/2562 30-พ.ย.-61

69. จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียงกลางแจ้ง  ในการจัดกิจกรรมจิต
อาสา “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ “จิตอาสา
พัฒนา”

7,000.00 7,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวกันตินันท์  กาญจนวงศ์ 7,000.00 นางสาวกันตินันท์  กาญจนวงศ์ 7,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 64/2562 30-พ.ย.-61

70. จ้างเหมาซ่อมแซมและบํารุงรักษารถบรรทุกขยะ          
เลขทะเบียน 81-2425 ลําปาง หมายเลขครุภัณฑ์  
005-53-0001

9,730.00 9,730.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน วิศรุต  ออโต้ไทร์ 9,730.00 ร้าน วิศรุต  ออโต้ไทร์ 9,730.00 เป็นผู้มีอาชีพ 65/2562 30-พ.ย.-61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 
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