
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจําเดือน ธ.ค. 38,164.50 38,164.50  เฉพาะ  

เจาะจง
บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 38,164.50 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 38,164.50 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2562 1-ต.ค.-61

2. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจําเดือน ธ.ค. 2,430.00 2,430.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านบรรณสาร 2,430.00 ร้านบรรณสาร 2,430.00 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2562 1-ต.ค.-61

3. จัดซ้ือน้ําด่ืมสําหรับ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ประจําเดือน ธ.ค. 2,281.00 2,281.00 เฉพาะ 
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้ําด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,281.00 กลุ่มผลิตน้ําด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,281.00 เป็นผู้มีอาชีพ 25/2562 30-พ.ย.-61

4. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง (แก๊ส) ประจําเดือน ธ.ค. 21,676.00 21,676.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 21,676.00 ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 21,676.00 เป็นผู้มีอาชีพ 26/2562 30-พ.ย.-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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ธันวาคม  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

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

2,800.00 2,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสมชาติ  อุปคํา 2,800.00 นายสมชาติ  อุปคํา 2,800.00 เป็นผู้มีอาชีพ 66/2562 30-พ.ย.-61

18. จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแม่ฮาว

5,400.00 5,400.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวปัทมา  สุตาวงศ์ 5,400.00 นางสาวปัทมา  สุตาวงศ์ 5,400.00 เป็นผู้มีอาชีพ 67/2562 30-พ.ย.-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

20. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานกําจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล

17,880.00 17,880.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ตรีทิพย์รินลณี คอมเมิร์ซ 17,880.00 ร้าน ตรีทิพย์รินลณี คอมเมิร์ซ 17,880.00 เป็นผู้มีอาชีพ 27/2562 4-ธ.ค.-61

21. จ้างเหมาจัดทําพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์  เพื่อเข้าร่วมพิธี
ถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่อง
ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561)

1,500.00 1,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายประสวย  คําอินต๊ะ 1,500.00 นายประสวย  คําอินต๊ะ 1,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 68/2562 4-ธ.ค.-61

22. จ้างเหมาจัดทําป้าย เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การลด ละ
 เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

1,500.00 1,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 1,500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 1,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 69/2562 4-ธ.ค.-61

23. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน  (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 1,500.00 1,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 1,500.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 1,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 28/2562 11-ธ.ค.-61

24. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  เพื่อบริการให้กับผู้ที่มาร่วม
กิจกรรมโครงการ “ลําปางสะอาด” (Kick Off) 
ในวันศุกร์  ที่  14  ธันวาคม  2561

950.00 950.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางศรีรัตน์  วังมูล 950.00 นางศรีรัตน์  วังมูล 950.00 เป็นผู้มีอาชีพ 29/2562 12-ธ.ค.-61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ธันวาคม  2561

งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

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

ที่

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
ร้าน ห้างฉัตรสปอร์ต 79,875.00

ร้าน  จิรชัยสปอร์ต 83,263.00
ร้าน ลําปางสปอร์ท 85,689.00

26. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (น้ําด่ืมบรรจุถ้วยพลาสติก,น้ําแข็ง
หลอดเล็ก)  สําหรับให้บริการผู้ที่มาร่วมกิจกรรมโครงการ 
“ลําปางสะอาด” (Kick Off)  ในวันศุกร์  ที่ 14  ธันวาคม 
 2561

1,200.00 1,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางศรีรัตน์  วังมูล 1,200.00 นางศรีรัตน์  วังมูล 1,200.00 เป็นผู้มีอาชีพ 31/2562 13-ธ.ค.-61

หจก.อายยางมิกซ์ 48,150.00

หจก.ต๋ีเล็ก ธุรกิจการโยธา 51,600.00
หจก.ซี.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 54,000.00

28. จ้างเหมาจัดทําป้าย (ไวนิล) ประชาสัมพันธ์การชําระภาษี
ประจําปี 2562

5,000.00 5,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 5,000.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 5,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 70/2562 17-ธ.ค.-61

29. จ้างเหมาอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์การชําระภาษี  ประจําปี
งบประมาณ 2562

1,000.00 1,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายวิเชียร  บุญทา 1,000.00 นายวิเชียร  บุญทา 1,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 71/2562 17-ธ.ค.-61

30. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 15,940.00 15,940.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย 
จํากัด

15,940.00 บริษัท ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย 
จํากัด

15,940.00 เป็นผู้มีอาชีพ 33/2562 18-ธ.ค.-61

31. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ  (แผนงานเคหะและ
ชุมชน)

52,656.00 52,656.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ลําปาง 
จํากัด

52,656.00 บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ลําปาง 
จํากัด

52,656.00 เป็นผู้มีอาชีพ 34/2562 18-ธ.ค.-61

ร้าน ห้างฉัตรสปอร์ต 42,600.00

ร้าน ลําปางสปอร์ท 44,020.00
ร้าน จิรชัยสปอร์ต 45,440.00

33. จัดซ้ือน้ําด่ืม - น้ําแข็ง สําหรับนักกีฬา  ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนภายในเทศบาลตําบล
ห้างฉัตรแม่ตาล ประจําปี 2562

3,930.00 3,930.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ตรีทิพย์รินลณี คอมเมิร์ช 3,930.00 ร้าน ตรีทิพย์รินลณี คอมเมิร์ช 3,930.00 เป็นผู้มีอาชีพ 36/2562 18-ธ.ค.-61

32/2562 13-ธ.ค.-61

32.

48,150.0027. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสําเร็จรูป) 48,150.00 48,150.00 เฉพาะ 
เจาะจง

เสนอราคาตํ่าสุด

หจก.อายยางมิกซ์ เสนอราคาตํ่าสุด

เสนอราคาตํ่าสุด 35/2562 18-ธ.ค.-61จัดซ้ือเส้ือสําหรับนักกีฬา  ตามโครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนภายในเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่
ตาล ประจําปี 2562

42,600.00 42,600.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ห้างฉัตรสปอร์ต 42,600.00

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง
25. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์กีฬาประจําศูนย์กีฬาตําบล  และศูนย์

กีฬาประจําหมู่บ้าน ประจําปีงบประมาณ 2562
79,875.00 79,875.00 เฉพาะ 

เจาะจง
ร้าน ห้างฉัตรสปอร์ต 30/2562 12-ธ.ค.-61

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

79,875.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ธันวาคม  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
34. จ้างเหมาจัดทําส่ือประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย  กิจกรรม

โครงการ “ห้างฉัตรสะอาดปราศจากโฟม (No Foam)”
1,000.00 1,000.00 เฉพาะ 

เจาะจง
นายมนเฑียร  นันทะศรี 1,000.00 นายมนเฑียร  นันทะศรี 1,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 72/2562 18-ธ.ค.-61

35. จ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) ตามโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาล
ตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจําปี 2562

6,000.00 6,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 6,000.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 6,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 73/2562 18-ธ.ค.-61

36. จ้างเหมาจัดทําป้าย โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 
ระดับตําบล

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 74/2562 18-ธ.ค.-61

37. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน  (กองคลัง) 11,626.00 11,626.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 11,626.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 11,626.00 เป็นผู้มีอาชีพ 37/2562 19-ธ.ค.-61

38. จ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์
สํานักงาน) เคร่ืองถ่ายเอกสาร  หมายเลขครุภัณฑ์ 
417-57-0004

1,200.00 1,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 1,200.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 1,200.00 เป็นผู้มีอาชีพ 75/2562 19-ธ.ค.-61

39. จัดวัสดุ - อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานกีฬา  ตาม
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนภายในเทศบาล
ตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจําปี 2562

18,793.00 18,793.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ตรีทิพย์รินลณี คอมเมิร์ช 18,793 ร้าน ตรีทิพย์รินลณี คอมเมิร์ช 18,793 เป็นผู้มีอาชีพ 38/2562 21-ธ.ค.-61

หจก.ต้ันอ้าย วิศวกรรม 295,900.00

หจก.รุ่งโพธิ์ สลิตา 296,100.00
หจก.อาร์พีเอสแอลฟัลท์ 299,900.00
หจก.ซี.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 369,200.00

หจก.ต๋ีเล็ก ธุรกิจการโยธา 369,500.00
ร้าน แอล เค ก่อสร้าง 269,500.00

42. จัดซ้ือถ้วยรางวัล  ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนภายในเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจําปี 
2562

8,100.00 8,100.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ห้างฉัตรสปอร์ต 8,100.00 ร้าน ห้างฉัตรสปอร์ต 8,100.00 เป็นผู้มีอาชีพ 39/2562 25-ธ.ค.-61

เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

2/2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ธันวาคม  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

3/2562 25-ธ.ค.-61

40. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก(Over Lay) บ้านขามแดง หมู่ 6  
(สายหลัก)  ตําบลห้างฉัตร  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

295,900.00 296,600.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.ต้ันอ้าย วิศวกรรม 295,900.00 เสนอราคาตํ่าสุด 24-ธ.ค.-61

41. จ้างปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 
(งานฝ้า,หลังคา,พื้นโถงหน้าอาคาร) หมู่ 3  บ้านแม่ฮาว  
ตําบลห้างฉัตร  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปางง

369,200.00 369,700.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.ซี.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 369,200.00 เสนอราคาตํ่าสุด

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
43. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 3,248.00 3,248.00 เฉพาะ 

เจาะจง
ร้าน สุนทรพาณิชย์ 3,248.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 3,248.00 เป็นผู้มีอาชีพ 40/2562 25-ธ.ค.-61

44. จัดซ้ือถ่าน  เพื่อใช้กับเมรุเผาศพระบบปิดแบบใช้ถ่าน 750.00 750.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายนคร  วงศ์ปัน 750.00 นายนคร  วงศ์ปัน 750.00 เป็นผู้มีอาชีพ 41/2562 25-ธ.ค.-61

ร้าน ณัฐชพล 60,000.00

ร้าน พวงทอง 62,000.00
ร้าน ธนกร 65,000.00
ร้าน  วิศรุต ออโต้ไทร์ 47,600.00

ร้าน  ดี อะไหล่ลําปาง 47,900.00
ร้าน ทีเคเค ออโต้ 48,080.00

47. จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย์ เป็นเวลา 3 
เดือน (ต้ังแต่ 1 มกราคม 2562 -31 มีนาคม 2562)

28,152.00 28,152.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จํากัด 28,152.00 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จํากัด 28,152.00 เป็นผู้มีอาชีพ 4/2562 27-ธ.ค.-61

ร้าน นุรวมช่าง 37,600.00

ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 37,700.00
ร้าน ชัยยุทธธุรกิจการโยธา 37,800.00

49. จ้างเหมาเคร่ืองเสียง สําหรับใช้ในพิธีเปิด – ปิด และในช่วง
ดําเนินการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชน และประชาชนภายในเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่
ตาล ประจําปี 2562

7,000.00 7,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายศราวุธ  หนิ้วบุญปั๋น 7,000.00 นายศราวุธ  หนิ้วบุญปั๋น 7,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 77/2562 28-ธ.ค.-61

27-ธ.ค.-61

37,600.00 เสนอราคาตํ่าสุด 4/2562 28-ธ.ค.-61

45. จ้างทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
 2561 เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล

60,000.00 60,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ณัฐชพล

48. จ้างปรับปรุงศูนย์ อสม.ประจําหมู่บ้าน  หมู่ 5   บ้านแพะ
ดอนสัก  ตําบลห้างฉัตร  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

37,600.00 37,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน นุรวมช่าง

ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

25-ธ.ค.-6160,000.00 เสนอราคาตํ่าสุด 76/2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ธันวาคม  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ

47,600.00 เสนอราคาตํ่าสุด 42/256246. จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ํา
เอนกประสงค์ บบ 3561 ลําปาง หมายเลขครุภัรฑ์ 
003-48-0001

47,600.00 47,600.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน  วิศรุต ออโต้ไทร์

แบบ สขร.1 
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