
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจําเดือน ก.พ. 42,106.40 42,106.40  เฉพาะ  

เจาะจง
บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 42,106.40 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 42,106.40 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2562 1-ต.ค.-61

2. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจําเดือน ก.พ. 2,230.00 2,230.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านบรรณสาร 2,230.00 ร้านบรรณสาร 2,230.00 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2562 1-ต.ค.-61

3. จัดซ้ือน้ําด่ืมสําหรับ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ประจําเดือน ก.พ. 2,297.00 2,297.00 เฉพาะ 
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้ําด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,297.00 กลุ่มผลิตน้ําด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,297.00 เป็นผู้มีอาชีพ 62/2562 31-ม.ค.-62

4. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง (แก๊ส) ประจําเดือน ก.พ. 19,634.00 19,634.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 19,634.00 ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 19,634.00 เป็นผู้มีอาชีพ 63/2562 31-ม.ค.-62

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  กุมภาพันธ์  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 28  เดอืน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562

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. 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

18. จ้างเหมาบริการคนงานประจําเมรุฌาปนสถานตําบลห้าง
ฉัตร

4,900.00 4,900.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสมชาติ  อุปคํา 4,900.00 นายสมชาติ  อุปคํา 4,900.00 เป็นผู้มีอาชีพ 89/2562 31-ม.ค.-62

19. จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแม่ฮาว

5,700.00 5,700.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวปัทมา  สุตาวงศ์ 5,700.00 นางสาวปัทมา  สุตาวงศ์ 5,700.00 เป็นผู้มีอาชีพ 90/2562 31-ม.ค.-62

20. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์
 หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0114

300.00 300.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์
 เซอร์วิส

300.00 หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์
 เซอร์วิส

300.00 เป็นผู้มีอาชีพ 91/2562 1-ก.พ.-62

หจก. สินทวีเคหะกิจ 2,300,000.00

หจก.ลําปางไพศาลก่อสร้าง 2,373,000.00
หจก.ธนะชัย แอสโซซิเอท 2,400,000.00
หจก.ลําพูนวันเฉลิม 2,519,000.00
หจก.บุญเลิศ บี เอส คอน
สตรัคชั่น

2,537,557.87

22. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  เพื่อบริการให้กับผู้ที่มาร่วม
กิจกรรมโครงการ “ลําปางสะอาด” (Kick Off)  
ในวันศุกร์  ที่  8  กุมภาพันธ์  2562

150.00 150.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางศรีรัตน์  วังมูล 150.00 นางศรีรัตน์  วังมูล 150.00 เป็นผู้มีอาชีพ 64/2562 6-ก.พ.-62

21. จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านปันง้าว จํานวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 10,120 ตารางเมตร  ตําบลห้างฉัตร อําเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดลําปาง

5-ก.พ.-622,300,000.00 3,383,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. สินทวีเคหะกิจ 2,300,000.00 เสนอราคาตํ่าสุด 6/2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กุมภาพันธ์  2562

ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง
วันที ่ 28  เดอืน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
23. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (น้ําด่ืมบรรจุถ้วยพลาสติก,น้ําแข็ง

หลอดเล็ก)  สําหรับให้บริการผู้ที่มาร่วมกิจกรรมโครงการ 
“ลําปางสะอาด” (Kick Off)  ในวันศุกร์  ที่  8  กุมภาพันธ์
  2562

1,200.00 1,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางศรีรัตน์  วังมูล 1,200.00 นางศรีรัตน์  วังมูล 1,200.00 เป็นผู้มีอาชีพ 65/2562 6-ก.พ.-62

24. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 660.00 660.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 660.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 660.00 เป็นผู้มีอาชีพ 66/2562 7-ก.พ.-62

25. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 630.00 630.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ทูลทวี 630.00 ร้าน ทูลทวี 630.00 เป็นผู้มีอาชีพ 67/2562 7-ก.พ.-62

26. จ้างเหมาผู้มาปฏิบัติหน้าที่  ตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  ประจําปี 2562

1,400.00 1,400.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายประภาส  จองปันต๊ะ 1,400.00 นายประภาส  จองปันต๊ะ 1,400.00 เป็นผู้มีอาชีพ 92/2652 7-ก.พ.-62

27. จ้างเหมาผู้มาปฏิบัติหน้าที่  ตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  ประจําปี 2562

1,600.00 1,600.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายอัมรัตน์  ใจคํา 1,600.00 นายอัมรัตน์  ใจคํา 1,600.00 เป็นผู้มีอาชีพ 93/2562 7-ก.พ.-62

หจก.น้ําล้อมเคหะภัณฑ์ 9,696.00

 ร้าน ศรีกัญญา 11,635.20
ร้าน นานาครุภัณฑ์ลําปาง 11,998.80

29. จ้างเหมาจัดทําป้าย  ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน ประจําปี 2562

3,500.00 3,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 3,500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 3,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 94/2562 8-ก.พ.-62

30. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 1,050.00 1,050.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ทูลทวี 1,050.00 ร้าน ทูลทวี 1,050.00 เป็นผู้มีอาชีพ 69/2562 12-ก.พ.-62

31. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 1,420.00 1,420.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 1,420.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 1,420.00 เป็นผู้มีอาชีพ 70/2562 12-ก.พ.-62

32. จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล  ตามโครงการ “การศึกษาเพื่อ
ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน” (โครงการ D.A.R.E)

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 95/2562 12-ก.พ.-62

33. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม  ตามโครงการ 
“การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน” 
(โครงการ D.A.R.E.)

5,500.00 5,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สตางค์ 5,500.00 ร้าน สตางค์ 5,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 71/2562 13-ก.พ.-62

เลขที่และวันที่

28. 68/2562 8-ก.พ.-629,696.00 9,696.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

หจก.น้ําล้อมเคหะภัณฑ์ 9,696.00 เสนอราคาตํ่าสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กุมภาพันธ์  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 28  เดอืน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (พรม) แผนงานบริหารงานคลัง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
34. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  (กองคลัง) 15,520.00 15,520.00 เฉพาะ 

เจาะจง
หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์
 เซอร์วิส

15,520.00 หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์
 เซอร์วิส

15,520.00 เป็นผู้มีอาชีพ 72/2562 14-ก.พ.-62

หจก.น้ําล้อมเคหะภัณฑ์ 6,572.00

ร้าน ศรีกัญญา 7,886.40
ร้าน นานาครุภัณฑ์ลําปาง 8,132.85

36. จัดซ้ือถ่าน  เพื่อใช้กับเมรุเผาศพระบบปิดแบบใช้ถ่าน 750.00 750.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายนคร  วงศ์ปัน 750.00 นายนคร  วงศ์ปัน 750.00 เป็นผู้มีอาชีพ 74/2562 15-ก.พ.-62

หจก. ลีลาวดี บิลด้ิง 679,000.00

หจก.เพชรลําปางก่อสร้าง 689,300.00
หจก.รุ่งโพธิ์ สลิตา 720,000.00
หจก.บัวทองการช่าง 779,000.00

38. จ้างเหมาจัดทําป้าย (ไวนิล) สําหรับปิดประกาศเกี่ยวกับ
การเลือกต้ังของผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต เขตเลือกต้ังที่ 1
 จังหวัดลําปาง

8,000.00 8,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 8,000.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 96/2562 20-ก.พ.-62

39. จ้างเหมาจัดทํากระดานไม้อัด สําหรับปิดประกาศเกี่ยวกับ
การเลือกต้ังของผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต เขตเลือกต้ังที่ 1
 จังหวัดลําปาง

30,600.00 30,600.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายมัฆวาน  ชมภูสาร 30,600.00 นายมัฆวาน  ชมภูสาร 30,600.00 เป็นผู้มีอาชีพ 97/2562 22-ก.พ.-62

40. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ  (แผนงานเคหะและ
ชุมชน)

10,658.00 10,658.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ลําปาง 
จํากัด

10,658.00 บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ลําปาง 
จํากัด

10,658.00 เป็นผู้มีอาชีพ 77/2562 25-ก.พ.-62

41. จ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซม  (ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว)  เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  หมายเลขครุภัณฑ์ 
441-58-0012 ,441-58-0013  และเล่ือยโซ่ยนต์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 090-60-0002

3,550.00 3,550.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ทูลทวี 3,550.00 ร้าน ทูลทวี 3,550.00 เป็นผู้มีอาชีพ 98/2562 25-ก.พ.-62

73/2562 15-ก.พ.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กุมภาพันธ์  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 28  เดอืน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

7/2562

35. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (พรม) แผนงานเคหะและชุมชน 6,572.00 6,572.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.น้ําล้อมเคหะภัณฑ์ 6,572.00 เสนอราคาตํ่าสุด

เสนอราคาตํ่าสุด

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านขามแดง หมู่ 6 ตําบลห้างฉัตร  อําเภอห้างฉัตร  
จังหวัดลําปาง  (สายสําเหมืองศาลเจ้าปู่บ้านถึงถนนใหญ่)

679,000.00 788,600.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. ลีลาวดี บิลด้ิง 679,000.00 20-ก.พ.-6237.

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
หจก.ต๋ีเล็ก ธุรกิจการโยธา 202,000.00

หจก.ซี.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 202,400.00
หจก.ดวงดาว บิ้วด้ิง ซัพพลาย 202,600.00
ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ลําปาง

21,000.00

ร้าน ลําปางแอร์คอนดิชั่น 21,500.00
ร้าน นาวินอิเล็คทรอนิคส์ 21,600.00
หจก.น้ําล้อมเคหะภัณฑ์ 7,500.00

ร้าน นานาครุภัณฑ์ลําปาง 7,900.00
หจก.เพิ่มพูลกิจ 7,900.00
หจก.น้ําล้อมเคหะภัณฑ์ 39,900.00

ร้าน นานาครุภัณฑ์ลําปาง 42,100.00
หจก.เพิ่มพูลกิจ 43,500.00
หจก.น้ําล้อมเคหะภัณฑ์ 7,500.00

ร้าน นานาครุภัณฑ์ลําปาง 7,900.00
หจก.เพิ่มพูลกิจ 7,900.00
หจก.น้ําล้อมเคหะภัณฑ์ 14,700.00

ร้าน นานาครุภัณฑ์ลําปาง 15,500.00
หจก.เพิ่มพูลกิจ 15,900.00

เสนอราคาตํ่าสุด 79/2562

เสนอราคาตํ่าสุด 80/2562 28-ก.พ.-62

44. จัดซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.น้ําล้อมเคหะภัณฑ์ 7,500.00 28-ก.พ.-62

45. จัดซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน (แผนงานบริหารงานคลัง) 39,900.00 39,900.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.น้ําล้อมเคหะภัณฑ์ 39,900.00

28-ก.พ.-62

42. จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว 
 หมู่ 3 ตําบลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง (สาย
บ้านนางสมพิศ แก้วเสมอใจ ถึง บ้านนายบุญเลิศ ตันตา ,
ซอยหล่ายน้ํา)

202,000.00 202,600.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.ต๋ีเล็ก ธุรกิจการโยธา 202,000.00 เสนอราคาตํ่าสุด 8/2562 28-ก.พ.-62

43. จัดซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน (เคร่ืองปรับอากาศ) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

21,000.00 21,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ลําปาง

21,000.00 เสนอราคาตํ่าสุด 78/2562

28-ก.พ.-62

46. จัดซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน (แผนงานรักษาความสงบภายใน) 7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.น้ําล้อมเคหะภัณฑ์ 7,500.00 เสนอราคาตํ่าสุด 81/2562

47. จัดซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน (แผนงานสาธารณสุข) 14,700.00 14,700.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.น้ําล้อมเคหะภัณฑ์

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

28-ก.พ.-62

14,700.00 เสนอราคาตํ่าสุด 82/2562

เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กุมภาพันธ์  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 28  เดอืน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
ร้าน นานาครุภัณฑ์ลําปาง 78,000.00

หจก.เพิ่มพูลกิจ 81,500.00
หจก.ลําปางชัยยาก่อสร้าง 83,900.00

49. จ้างเหมาในการดําเนินการหาตําแหน่งเอกสารโฉนดตาม
รหัสแปลงของแผนที่แม่บท ตามโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (โครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน) เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 
อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

48,000.00 48,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายศานิต  ตรีเข้ม 48,000.00 นายศานิต  ตรีเข้ม 48,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 99/2562 28-ก.พ.-62

เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กุมภาพันธ์  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 28  เดอืน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ร้าน นานาครุภัณฑ์ลําปาง 78,000.00 เสนอราคาตํ่าสุด 83/256248. จัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง (แผนงานเคหะและชุมชน) 78,000.00 80,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

28-ก.พ.-62

แบบ สขร.1 
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