
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน ม.ค. 33,611.40 33,611.40  เฉพาะ  

เจาะจง
บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 33,611.40 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 33,611.40 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2562 1-ต.ค.-61

2. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ้าเดือน ม.ค. 2,480.00 2,480.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านบรรณสาร 2,480.00 ร้านบรรณสาร 2,480.00 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2562 1-ต.ค.-61

3. จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ประจ้าเดือน ม.ค. 1,419.00 1,419.00 เฉพาะ 
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 1,419.00 กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 1,419.00 เป็นผู้มีอาชีพ 43/2562 28-ธ.ค.-61

4. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง (แก๊ส) ประจ้าเดือน ม.ค. 21,676.00 21,676.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 21,676.00 ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 21,676.00 เป็นผู้มีอาชีพ 44/2562 28-ธ.ค.-61

5. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในส้านักงาน
เทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล

10,165.00 10,165.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.
ไอ.จี จ้ากัด

10,165.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.
ไอ.จี จ้ากัด

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. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาดภายในส้านักงาน 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. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด 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. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด 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. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

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

11. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด 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. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

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

13. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารในงานการ
เจ้าหน้าที่และงานนิติการ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

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

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มกราคม  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
14. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลเด็กใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์บ้านปันง้าว)
9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 

เจาะจง
นางสาวศรีวรรณา  ค้าทิพย์ 9,000.00 นางสาวศรีวรรณา  ค้าทิพย์ 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. จ้างเหมาบริการคนงานประจ้าเมรุฌาปนสถานต้าบลห้าง
ฉัตร

2,800.00 2,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสมชาติ  อุปค้า 2,800.00 นายสมชาติ  อุปค้า 2,800.00 เป็นผู้มีอาชีพ 78/2562 28-ธ.ค.-61

18. จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแม่ฮาว

6,600.00 6,600.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวปัทมา  สุตาวงศ์ 6,600.00 นางสาวปัทมา  สุตาวงศ์ 6,600.00 เป็นผู้มีอาชีพ 79/2562 28-ธ.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

20. จ้างเหมาจัดท้าป้าย (ไวนิล) ตามโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ้าปี 2562

5,000.00 5,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 5,000.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 5,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 80/2562 3-ม.ค.-62

21. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (น้้าด่ืมบรรจุถ้วยพลาสติก,น้้าแข็ง
หลอดเล็ก)  ส้าหรับให้บริการผู้ที่มาร่วมกิจกรรมโครงการ 
“ล้าปางสะอาด” (Kick Off)  ในวันพุธ  ที่ 9  มกราคม  
2562

1,200.00 1,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางศรีรัตน์  วังมูล 1,200.00 นางศรีรัตน์  วังมูล 1,200.00 เป็นผู้มีอาชีพ 45/2562 7-ม.ค.-62

22. จัดซ้ือขนม ของขวัญ ของรางวัลส้าหรับเด็กที่เข้าร่วม
กิจกรรม และซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ  ประจ้าปี 2562

29,582.00 29,582.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ทองใบล้าปาง 29,582.00 ร้าน ทอองใบล้าปาง 29,582.00 เป็นผู้มีอาชีพ 46/2562 8-ม.ค.-62

23. จัดซ้ือวัสดุ – อุปกรณ์  ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน  ตาม
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ้าปี  2562

7,490.00 7,490.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ทองใบล้าปาง 7,490.00 ร้าน ทอองใบล้าปาง 7,490.00 เป็นผู้มีอาชีพ 47/2562 8-ม.ค.-62

24. จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์เคล่ือนที่  ในการจัดกิจกรรม
ตามโครงการ “ห้างฉัตรสะอาดปราศจากโฟม   (No 
Foam)” และกิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”

4,000.00 4,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ส.อ. กิตติศักด์ิ  มีก่้า 4,000.00 ส.อ. กิตติศักด์ิ  มีก่้า 4,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 82/2562 8-ม.ค.-62

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มกราคม  2562

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง
วันที ่ 31  เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
25. จัดซ้ือของรางวัลส้าหรับการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ  ตาม

โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุต้าบลห้างฉัตร ประจ้าปี  
2562

14,994.00 14,994.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ตรีทิพย์รินลณี คอมเมิร์ซ 14,994.00 ร้าน ตรีทิพย์รินลณี คอมเมิร์ซ 14,994.00 เป็นผู้มีอาชีพ 48/2562 9-ม.ค.-62

26. จ้างเหมาจัดท้าป้าย (ไวนิล) ตามโครงการแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุต้าบลห้างฉัตร ประจ้าปี  2562

6,500.00 6,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 6,500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 6,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 83/2562 9-ม.ค.-62

27. จัดซ้ือถ่าน  เพื่อใช้กับเมรุเผาศพระบบปิดแบบใช้ถ่าน 750.00 750.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายนคร  วงศ์ปัน 750.00 นายนคร  วงศ์ปัน 750.00 เป็นผู้มีอาชีพ 49/2562 11-ม.ค.-62

28. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุต้าบลห้างฉัตร ประจ้าปี  2562

1,300.00 1,300.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 1,300.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 1,300.00 เป็นผู้มีอาชีพ 50/2562 11-ม.ค.-62

29. จ้างเหมาจัดท้าเวทีพร้อมเคร่ืองเสียงภายในบริเวณงาน 
ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ้าปี 2562

7,000.00 7,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายศราวุธ  หนิ้วบุญปั๋น 7,000.00 นายศราวุธ  หนิ้วบุญปั๋น 7,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 84/2562 11-ม.ค.-62

30. จัดซ้ือเคร่ืองด่ืม น้้าด่ืม น้้าแข็ง ส้าหรับนักกีฬาผู้สูงอายุ  
ตามโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุต้าบลห้างฉัตร ประจ้าปี 
2562

3,800.00 3,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ตรีทิพย์รินลณี คอมเมิร์ช 3,800.00 ร้าน ตรีทิพย์รินลณี คอมเมิร์ช 3,800.00 เป็นผู้มีอาชีพ 51/2562 14-ม.ค.-62

31. จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียง  ตามโครงการแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุต้าบลห้างฉัตร ประจ้าปี  2562

3,500.00 3,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายมีศักด์ิ  หม้อศรีใจ 3,500.00 นายมีศักด์ิ  หม้อศรีใจ 3,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 85/2562 14-ม.ค.-62

32. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  (แผนงานเคหะและชุมชน) 25,350.00 25,350.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 25,350.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 25,350.00 เป็นผู้มีอาชีพ 52/2562 15-ม.ค.-62

33. จ้างเหมาจัดท้าป้าย  โครงการ  “ห้องน้้าท้องถิ่นสะอาด
และปลอดภัย”

1,750.00 1,750.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 1,750.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 1,750.00 เป็นผู้มีอาชีพ 86/2562 15-ม.ค.-62

34. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ  (แผนงานเคหะและ
ชุมชน)

19,227.00 19,227.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ล้าปาง 
จ้ากัด

19,227.00 บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ล้าปาง 
จ้ากัด

19,227.00 เป็นผู้มีอาชีพ 53/2562 16-ม.ค.-62

หจก.น้้าล้อมเคหะภัณฑ์ 21,956.00

 ร้าน ศรีกัญญา 26,347.20
ร้าน นานาครุภัณฑ์ล้าปาง 27,170.55

35. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (พรม) แผนงานบริหารงานทั่วไป 21,956.00 21,956.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.น้้าล้อมเคหะภัณฑ์ 21,956.00 เสนอราคาต้่าสุด 54/2562 18-ม.ค.-62

ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มกราคม  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
36. จัดซ้ือแบตเตอร่ี ส้าหรับซ่อมแซมสัญญาณเตือนไฟกระพริบ

  หมายเลขครุภัณฑ์ 430-59-0006
750.00 750.00 เฉพาะ 

เจาะจง
ร้าน ทูลทวี 750.00 ร้าน ทูลทวี 750.00 เป็นผู้มีอาชีพ 55/2562 18-ม.ค.-62

37. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน  (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 1,750.00 1,750.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 1,750.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 1,750.00 เป็นผู้มีอาชีพ 56/2562 21-ม.ค.-62

38. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงาน
บริหารงานทั่วไป) เคร่ืองปร้ินเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์  
416-59-0118 และหมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0083

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 9,000.00 หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 87/2562 21-ม.ค.-62

หจก.ต้ันอ้าย วิศวกรรม 50,100.00

หจก.รุ่งโพธิ์ สลิตา 50,600.00
หจก.อาร์พีเอสแอลฟัลท์ 50,900.00
ร้าน สหกู้ภัยภาคเหนือ 26,500.00

ร้าน พัชรีภรณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 29,000.00
ร้าน เกาะคาการดับเพลิง 29,500.00

41. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (น้้าด่ืมบรรจุถ้วยพลาสติก,น้้าแข็ง
หลอดเล็ก)  เพื่อบริการให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
“เราท้าความ ดี ด้วยหัวใจ”

1,200.00 1,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางศรีรัตน์  วังมูล 1,200.00 นางศรีรัตน์  วังมูล 1,200.00 เป็นผู้มีอาชีพ 58/2562 23-ม.ค.-62

42. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  เพื่อบริการให้กับผู้ที่มาร่วม
กิจกรรมจิตอาสา  “เราท้าความ ดี ด้วยหัวใจ”

150.00 150.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางศรีรัตน์  วังมูล 150.00 นางศรีรัตน์  วังมูล 150.00 เป็นผู้มีอาชีพ 59/2562 23-ม.ค.-62

43. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  (แผนงานบริหารทั่วไป) 29,250.00 29,250.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 29,250.00 หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 29,250.00 เป็นผู้มีอาชีพ 60/2562 31-ม.ค.-62

44. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน  (แผนงานบริหารทั่วไป) 14,070.00 14,070.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 14,070.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 14,070.00 เป็นผู้มีอาชีพ 61/2562 31-ม.ค.-62

45. จ้างเหมาซ่อมแซมรถสามล้อเคร่ือง (ซาเล็ง)  หมายเลข
ครุภัณฑ์ 011-58-0003  และรถสามล้อเคร่ือง (ซาเล็ง)  
หมายเลขครุภัณฑ์ 011-58-0004

4,840.00 4,840.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน อภิสิทธิ์ยนต์ 4,840.00 ร้าน อภิสิทธิ์ยนต์ 4,840.00 เป็นผู้มีอาชีพ 88/2562 31-ม.ค.-62

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

วันที ่ 31  เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2562

เสนอราคาต้่าสุด 5/2562 22-ม.ค.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มกราคม  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

39. จ้างซ่อมแซมถนนด้วยการท้าผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     
(Overlay) หมู่ 7 บ้านปันง้าว ต้าบลห้างฉัตร อ้าเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดล้าปาง (ซอยบ้านนายกมล พรหมจรรย์)

50,100.00 50,900.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.ต้ันอ้าย วิศวกรรม 50,100.00

26,500.00 เสนอราคาต้่าสุด 57/2562 23-ม.ค.-6240. จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง  (แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน)

26,500.00 35,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สหกู้ภัยภาคเหนือ

แบบ สขร.1 
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