
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจําเดือน กรกฎาคม 46,624.20 46,624.20  เฉพาะ  

เจาะจง
บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 46,624.20 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 46,624.20 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2562 1-ต.ค.-61

2. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจําเดือน กรกฎาคม 2,470.00 2,470.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านบรรณสาร 2,470.00 ร้านบรรณสาร 2,470.00 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2562 1-ต.ค.-61

3. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในสํานักงาน
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจําเดือน กรกฎาคม

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 107/2562 29-มี.ค.-62

4. จ้างเหมาบริการคนทําความสะอาดภายในสํานักงาน 
ประจําเดือน กรกฎาคม

8,000.00 8,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวณัฐวิภา  ไพศาล 8,000.00 นางสาวณัฐวิภา  ไพศาล 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 109/2562 29-มี.ค.-62

5. จ้างเหมาบริการคนทําความสะอาด ดูแลต้นไม้ฌาปนสถาน
 ประจําเดือน กรกฎาคม

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายปราโมทย์  ใจอินต๊ะ 7,500.00 นายปราโมทย์  ใจอินต๊ะ 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 110/2562 29-มี.ค.-62

6. จ้างเหมาบริการคนทําความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น ประจําเดือน กรกฎาคม

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสินชัย  ใจดี 7,500.00 นายสินชัย  ใจดี 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 111/2562 29-มี.ค.-62

7. จ้างเหมาบริการคนทําความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น ประจําเดือน กรกฎาคม

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายพลนรินทร์  สุขคําเมือง 7,500.00 นายพลนรินทร์  สุขคําเมือง 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 112/2562 29-มี.ค.-62

8. จ้างเหมาบริการคนทําความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น ประจําเดือน กรกฎาคม

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายประภาส  จองปันต๊ะ 7,500.00 นายประภาส  จองปันต๊ะ 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 113/2562 29-มี.ค.-62

9. จ้างเหมาบริการคนทําความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น ประจําเดือน กรกฎาคม

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายอัมรัตน์  ใจคํา 7,500.00 นายอัมรัตน์  ใจคํา 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 114/2562 29-มี.ค.-62

10. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารในงานการ
เจ้าหน้าที่และงานนิติการ ประจําเดือน กรกฎาคม

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวจุรีนุช  สุขคําเมือง 9,000.00 นางสาวจุรีนุช  สุขคําเมือง 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 115/2562 29-มี.ค.-62

11. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศูนย์บ้านปันง้าว) ประจําเดือน 
กรกฎาคม

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวภาวิณี  สุวรรณศร 9,000.00 นางสาวภาวิณี  สุวรรณศร 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 116/2562 29-มี.ค.-62

12. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนและงานบริหารทั่วไป ประจําเดือน กรกฎาคม

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวมินตรา  ต๊ะใจ 9,000.00 นางสาวมินตรา  ต๊ะใจ 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 117/2562 29-มี.ค.-62

13. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนและงานบริหารทั่วไป ประจําเดือน กรกฎาคม

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายปกรณ์  สีเขียว 9,000.00 นายปกรณ์  สีเขียว 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 118/2562 29-มี.ค.-62

ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
14. จัดซ้ือน้ําด่ืมสําหรับ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ประจําเดือน 

กรกฎาคม
1,595.00 1,595.00 เฉพาะ 

เจาะจง
กลุ่มผลิตน้ําด่ืมบ้านแม่ฮาว 1,595.00 กลุ่มผลิตน้ําด่ืมบ้านแม่ฮาว 1,595.00 เป็นผู้มีอาชีพ 139/2562 28-มิ.ย.-62

15. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง (แก๊ส) ประจําเดือน กรกฎาคม 15,964.00 15,964.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 15,964.00 ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 15,964.00 เป็นผู้มีอาชีพ 140/2562 28-มิ.ย.-62

16. จ้างเหมาบริการคนงานประจําเมรุฌาปนสถานตําบลห้าง
ฉัตร ประจําเดือน กรกฎาคม

4,900.00 4,900.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสมชาติ  อุปคํา 4,900.00 นายสมชาติ  อุปคํา 4,900.00 เป็นผู้มีอาชีพ 168/2562 28-มิ.ย.-62

17. จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแม่ฮาว ประจําเดือน กรกฎาคม

7,000.00 7,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวปัทมา  สุตาวงศ์ 7,000.00 นางสาวปัทมา  สุตาวงศ์ 7,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 158/2562 31-พ.ค.-62

18. จ้างเหมาบริการคนจัดเก็บขยะ ประจําเดือน กรกฎาคม 9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายชาญ  ฉัตรคําแปง 9,000.00 นายชาญ  ฉัตรคําแปง 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 159/2562 31-พ.ค.-62

ร้าน เอไอ-ไพศาล ลําปาง 17,970.00

บริษัท เอไอ-ไพศาล นครสวรรค์
 จํากัด

18,930.00

หจก. ลําปางซีคิว. (ยงยุทธ
วิศวกรรม)

21,025.50

20. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  เพื่อบริการให้กับผู้ที่มาร่วม
กิจกรรมโครงการ “ลําปางสะอาด” (Kick Off)  
ในวันพุธ  ที่ 10  กรกฎาคม  2562

150.00 150.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางศรีรัตน์  วังมูล 150.00 นางศรีรัตน์  วังมูล 150.00 เป็นผู้มีอาชีพ 142/2562 9-ก.ค.-62

21. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (น้ําด่ืมบรรจุถ้วยพลาสติก,น้ําแข็ง
หลอดเล็ก) สําหรับให้บริการผู้ที่มาร่วมกิจกรรมโครงการ 
“ลําปางสะอาด” (Kick Off)  ในวันพุธ  ที่ 10  กรกฎาคม 
 2562

1,200.00 1,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางศรีรัตน์  วังมูล 1,200.00 นางศรีรัตน์  วังมูล 1,200.00 เป็นผู้มีอาชีพ 143/2562 9-ก.ค.-62

22. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (แผนงานสาธารณสุข) 4,618.50 4,618.50 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 4,618.50 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 4,618.50 เป็นผู้มีอาชีพ 144/2562 9-ก.ค.-62

23. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ในการฝึกอบรม  ตามโครงการค่าย
พัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด ประจําปี 2562

6,500.00 6,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

 ร้าน สตางค์ 6,500.00  ร้าน สตางค์ 6,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 145/2562 9-ก.ค.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

19. จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (แผนงานการศึกษา) 17,970.00 20,070.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เอไอ-ไพศาล ลําปาง 17,970.00 เสนอราคาตํ่าสุด 141/2562 9-ก.ค.-62

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 9,600.00

ร้าน ชัยยุทธธุรกิจการโยธา 11,200.00
ร้าน แอล เค ก่อสร้าง 12,000.00

25. จ้างเหมาจัดทําป้าย (ไวนิล) ตามโครงการค่ายพัฒนา
ครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด  ประจําปี 2562

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 169/2562 9-ก.ค.-62

26. จ้างเหมาติดสต๊ิกเกอร์สะท้อนแสง 9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 9,000.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 170/2562 10-ก.ค.-62

27. จ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซม  (ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว)  เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน  หมายเลขครุภัณฑ์ 
441-61-0017

720.00 720.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ทูลทวี 720.00 ร้าน ทูลทวี 720.00 เป็นผู้มีอาชีพ 171/2562 10-ก.ค.-62

28. จ้างเหมาซ่อมแซมและบํารุงรักษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง (รถจักรยานยนต์) ยี่ห้อ HONDA หมายเลข
ทะเบียน กวร 233 ลําปาง  หมายเลขครุภัณฑ์ 
009-42-0001

1,965.00 1,965.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน อภิสิทธิยนต์ 1,965.00 ร้าน อภิสิทธิยนต์ 1,965.00 เป็นผู้มีอาชีพ 172/2562 10-ก.ค.-62

29. จัดซ้ือถ่าน เพื่อใช้กับเมรุเผาศพระบบปิดแบบใช้ถ่าน 750.00 750.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายนคร  วงศ์ปัน 750.00 นายนคร  วงศ์ปัน 750.00 เป็นผู้มีอาชีพ 147/2562 11-ก.ค.-62

หจก. บัวทองการช่าง 218,300.00

หจก. ซี.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 218,600.00
หจก.  ดวงดาว บิ้วด้ิง ซัพพลาย 218,800.00

หจก. บัวทองการช่าง 154,000.00

หจก. ซี.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 154,200.00
หจก.  ดวงดาว บิ้วด้ิง ซัพพลาย 154,400.00

32. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  เพื่อใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ตําบลห้างฉัตรแม่ตาล

5,700.00 5,700.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 5,700.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 5,700.00 เป็นผู้มีอาชีพ 148/2562 19-ก.ค.-62

9,600.00 เสนอราคาตํ่าสุด 146/2562 9-ก.ค.-6224. ซ้ือวัสดุก่อสร้าง เพื่อถมไหล่ทางและถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ฮาว และหมู่ที่ ๕ บ้านแพะดอน
สักตําบลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง

9,600.00 9,600.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สมพร รวยพาณิชย์

30. จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัว
หนอง  หมู่ 8  (สายบ้านนายเสอี่ยม  หม้อใจวงศ์)  ตําบล
ห้างฉัตร  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

218,300.00 218,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. บัวทองการช่าง 218,300.00 เสนอราคาตํ่าสุด 10/2562 19-ก.ค.-62

31. จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหัว
หนอง  หมู่ 8  (สายบ้านนายประหยัด  โยปินตา  ถึงบ้าน 
ร.ต.ต.สมศักด์ิ  กันทะวงศ์)  ตําบลห้างฉัตร  อําเภอห้างฉัตร
  จังหวัดลําปาง

154,000.00 154,400.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. บัวทองการช่าง 154,000.00 เสนอราคาตํ่าสุด 11/2562 19-ก.ค.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
33. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  เพื่อใช้ในงานกําจัดขยะมูล

ฝอยอันตราย
2,350.00 2,350.00 เฉพาะ 

เจาะจง
ร้าน เจริญกิจการค้า 2,350.00 ร้าน เจริญกิจการค้า 2,350.00 เป็นผู้มีอาชีพ 149/2562 19-ก.ค.-62

ร้าน บุญเลิศ พันธุ์ไม้ 50,000.00

ร้าน สวนไม้ยิ้ม 53,380.00
ร้าน สวนเขลางค์ทองพันธุ์ไม้ 54,170.00

ร้าน มณเฑียรการเกษตร 19,500.00

ร้าน แม่ปิง 5 การ์เด้น 20,670.00
หจก. สง่าการค้า ลําปาง 21,450.00

36. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน)

19,980.00 19,980.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์  
แอนด์  เซอร์วิส

19,980.00 หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์  
แอนด์  เซอร์วิส

19,980.00 เป็นผู้มีอาชีพ 151/2562 23-ก.ค.-62

37. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 6,050.00 6,050.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 6,050.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 6,050.00 เป็นผู้มีอาชีพ 152/2562 23-ก.ค.-62

38. จ้างเหมาจัดทําป้าย (ไวนิล) ตามโครงการ ท้องถิ่นอาสา 
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ํา”

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 174/2562 23-ก.ค.-62

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

4,725.00 4,725.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน อภิสิทธิ์ยนต์ 4,725.00 ร้าน อภิสิทธิ์ยนต์ 4,725.00 เป็นผู้มีอาชีพ 175/2562 23-ก.ค.-62

40. จ้างเหมาพ่นเคมีหมอกควันกําจัดยุงลาย บ้านผู้ป่วย ซ่ึง
อาศัยอยู่หอพักลุงเชวง หมู่ที่ 5  ตําบลห้างฉัตร อําเภอห้าง
ฉัตร  จังหวัดลําปาง

1,000.00 1,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายวิทูน  สุภากูล 1,000.00 นายวิทูน  สุภากูล 1,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 176/2562 23-ก.ค.-62

41. จ้างเหมาพ่นเคมีหมอกควันกําจัดยุงลาย บ้านผู้ป่วย ซ่ึง
อาศัยอยู่หอพักลุงเชวง หมู่ที่ 5  ตําบลห้างฉัตร อําเภอห้าง
ฉัตร  จังหวัดลําปาง

1,000.00 1,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายรุ่งสุริยา  ปัญจมะวัต 1,000.00 นายรุ่งสุริยา  ปัญจมะวัต 1,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 177/2562 23-ก.ค.-62

35. จัดซ้ือต้นไม้  ตามโครงการ ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ํา”

19,500.00 19,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน มณเฑียรการเกษตร 19,500.00 เสนอราคาตํ่าสุด 150/2562 23-ก.ค.-62

34. จ้างปรับปรุงสวนสาธารณะอนันตยศ  ตําบลห้างฉัตร  
อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

50,000.00 50,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน บุญเลิศ พันธุ์ไม้ 50,000.00 เสนอราคาตํ่าสุด 173/2562 22-ก.ค.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
ร้าน เกาะคาเอ็นจิเนียร่ิง 35,000.00

ร้าน พัชรีภรณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 36,400.00
หจก. สุโชคเจริญพานิชย์ 39,200.00

43. จัดซ้ือวัสดุการเกษตร (แผนงานการเกษตร) 11,000.00 11,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน มณเฑียร การเกษตร 11,000.00 ร้าน มณเฑียร การเกษตร 11,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 154/2562 25-ก.ค.-62

44. จัดซ้ือถ่าน เพื่อใช้กับเมรุเผาศพระบบปิดแบบใช้ถ่าน 750.00 750.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายนคร  วงศ์ปัน 750.00 นายนคร  วงศ์ปัน 750.00 เป็นผู้มีอาชีพ 155/2562 25-ก.ค.-62

45. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงาน
การศึกษา)เคร่ืองคอมพิวเตอร์  หมายเลขครุภัณฑ์  
416-50-0024

1,790.00 1,790.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์  
แอนด์  เซอร์วิส

1,790.00 หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์  
แอนด์  เซอร์วิส

1,790.00 เป็นผู้มีอาชีพ 178/2562 25-ก.ค.-62

46. จ้างเหมาจัดทําป้าย (ไวนิล) ตามโครงการปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ในการดําเนินโครงการสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

3,900.00 3,900.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 3,900.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 3,900.00 เป็นผู้มีอาชีพ 179/2562 25-ก.ค.-62

47. จ้างเหมาตกแต่งเวทีและสถานที่ ตามโครงการปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์ ในการดําเนินโครงการ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

8,500.00 8,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางปนัดดา  คําบุญ 8,500.00 นางปนัดดา  คําบุญ 8,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 180/2562 25-ก.ค.-62

48. จ้างเหมาบริการขุดหลุม  ตามโครงการ ท้องถิ่นอาสา ปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ํา”

3,900.00 3,900.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ต๋ีเล็ก ธุรกิจ
การโยธา

3,900.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ต๋ีเล็ก ธุรกิจ
การโยธา

3,900.00 เป็นผู้มีอาชีพ 181/2562 25-ก.ค.-62

49. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ  (แผนงานเคหะและ
ชุมชน)

11,718.00 11,718.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ลําปาง 
จํากัด

11,718.00 บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ลําปาง 
จํากัด

11,718.00 เป็นผู้มีอาชีพ 156/2562 26-ก.ค.-62

50. จัดซ้ือน้ําด่ืม, น้ําแข็งหลอดเล็ก และถุงดํา  ตามโครงการ
ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการดําเนินโครงการ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

1,350.00 1,350.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางศรีรัตน์  วังมูล 1,350.00 นางศรีรัตน์  วังมูล 1,350.00 เป็นผู้มีอาชีพ 157/2562 26-ก.ค.-62

เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เกาะคาเอ็นจิเนียร่ิง 35,000.00 เสนอราคาตํ่าสุด 153/2562 24-ก.ค.-6242. จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย (แผนงานรักษาความสงบภายใน) 35,000.00 35,000.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
51. จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียงกลางแจ้ง  ตามโครงการปกป้อง

สถาบันพระมหากษัตริย์ ในการดําเนินโครงการ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

7,000.00 7,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวกันตินันท์    กาญจนวงศ์ 7,000.00 นางสาวกันตินันท์    กาญจนวงศ์ 7,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 182/2562 26-ก.ค.-62

หจก. น้ําล้อมเคหะภัณฑ์ 30,000.00

หจก. เพิ่มพูลกิจ 36,500.00
ร้าน นานาครุภัณฑ์ลําปาง 38,000.00

53. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหารงานคลัง) 13,800.00 13,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์  
แอนด์  เซอร์วิส

13,800.00 หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์  
แอนด์  เซอร์วิส

13,800.00 เป็นผู้มีอาชีพ 159/2562 31-ก.ค.-62

ร้าน เกาะคาเอ็นจิเนียร่ิง 9,800.00

ร้าน พัชรีภรณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 10,000.00
ร้าน สหกู้ภัยภาคเหนือ 10,400.00

ร้าน เกาะคาเอ็นจิเนียร่ิง 7,500.00

ร้าน พัชรีภรณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 8,000.00
ร้าน สหกู้ภัยภาคเหนือ 8,500.00

31-ก.ค.-62

55. จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แผนงานรักษาความ
สงบภายใน)

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เกาะคาเอ็นจิเนียร่ิง 7,500.00 เสนอราคาตํ่าสุด 161/2562 31-ก.ค.-62

54. จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง (แผนงานรักษาความสงบภายใน) 9,800.00 9,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เกาะคาเอ็นจิเนียร่ิง 98,000.00 เสนอราคาตํ่าสุด 160/2562

52. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (เก้าอี้พลาสติก) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

30,000.00 30,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. น้ําล้อมเคหะภัณฑ์ 30,000.00 เสนอราคาตํ่าสุด 158/2562 30-ก.ค.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 
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