
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน พฤษภาคม 53,662.60 53,662.60  เฉพาะ  

เจาะจง
บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 53,662.60 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 53,662.60 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2562 1-ต.ค.-61

2. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ้าเดือน พฤษภาคม 2,450.00 2,450.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านบรรณสาร 2,450.00 ร้านบรรณสาร 2,450.00 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2562 1-ต.ค.-61

3. จ้างเหมาผู้มาปฏิบัติหน้าที่  ตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  ประจ้าปี 2562 ประจ้าเดือน
 พฤษภาคม

200.00 200.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายประภาส  จองปันต๊ะ 200.00 นายประภาส  จองปันต๊ะ 200.00 เป็นผู้มีอาชีพ 92/2652 7-ก.พ.-62

4. จ้างเหมาผู้มาปฏิบัติหน้าที่  ตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  ประจ้าปี 2562 ประจ้าเดือน
 พฤษภาคม

400.00 400.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายอัมรัตน์  ใจค้า 400.00 นายอัมรัตน์  ใจค้า 400.00 เป็นผู้มีอาชีพ 93/2562 7-ก.พ.-62

5. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในส้านักงาน
เทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจ้าเดือน พฤษภาคม

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 107/2562 29-มี.ค.-62

6. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาดภายในส้านักงาน 
ประจ้าเดือน พฤษภาคม

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

7. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ฌาปนสถาน
 ประจ้าเดือน พฤษภาคม

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

8. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น ประจ้าเดือน พฤษภาคม

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

9. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น ประจ้าเดือน พฤษภาคม

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

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

10. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น ประจ้าเดือน พฤษภาคม

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

11. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น ประจ้าเดือน พฤษภาคม

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

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

12. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารในงานการ
เจ้าหน้าที่และงานนิติการ ประจ้าเดือน พฤษภาคม

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤษภาคม  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
13. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลเด็กใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศูนย์บ้านปันง้าว) ประจ้าเดือน 
พฤษภาคม

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

14. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนและงานบริหารทั่วไป ประจ้าเดือน พฤษภาคม

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

15. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนและงานบริหารทั่วไป ประจ้าเดือน พฤษภาคม

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

16. จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ประจ้าเดือน 
พฤษภาคม

1,105.00 1,105.00 เฉพาะ 
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 1,105.00 กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 1,105.00 เป็นผู้มีอาชีพ 107/2562 30-เม.ย.-62

17. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง (แก๊ส) ประจ้าเดือน พฤษภาคม 16,771.00 16,771.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 16,771.00 ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 16,771.00 เป็นผู้มีอาชีพ 108/2562 30-เม.ย.-62

18. จ้างเหมาบริการคนงานประจ้าเมรุฌาปนสถานต้าบลห้าง
ฉัตร ประจ้าเดือน พฤษภาคม

2,800.00 2,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสมชาติ  อุปค้า 2,800.00 นายสมชาติ  อุปค้า 2,800.00 เป็นผู้มีอาชีพ 144/2562 30-เม.ย.-62

19. จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแม่ฮาว ประจ้าเดือน พฤษภาคม

6,000.00 6,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวปัทมา  สุตาวงศ์ 6,000.00 นางสาวปัทมา  สุตาวงศ์ 6,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 145/2562 30-เม.ย.-62

20. จ้างเหมาจัดท้าป้าย (ไวนิล) ถวายพระพรชัยมงคล 
ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

2,550.00 2,550.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 2,550.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 2,550.00 เป็นผู้มีอาชีพ 148/2562 8-พ.ค.-62

21. จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 
ต้ังแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562-30 กันยายน 2562(
ส้าหรับโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาวจ้านวน 46 คน และ
โรงเรียนบ้านปันง้าว จ้านวน 62 คน)

65,378.88 65,378.88 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด 65,378.88 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด 65,378.88 เป็นผู้มีอาชีพ 6/2562 15-พ.ค.-62

22. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  เพื่อบริการให้กับผู้ที่มาร่วม
กิจกรรมโครงการ “ล้าปางสะอาด” (Kick Off)  
ในวันอาทิตย์  ที่ 19  พฤษภาคม  2562

150.00 150.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางศรีรัตน์  วังมูล 150.00 นางศรีรัตน์  วังมูล 150.00 เป็นผู้มีอาชีพ 109/2562 16-พ.ค.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤษภาคม  2562

ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

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

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
23. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (น้้าด่ืมบรรจุถ้วยพลาสติก,น้้าแข็ง

หลอดเล็ก)  ส้าหรับให้บริการผู้ที่มาร่วมกิจกรรมโครงการ 
“ล้าปางสะอาด” (Kick Off)  ในวันอาทิตย์  ที่ 19  
พฤษภาคม  2562

1,200.00 1,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางศรีรัตน์  วังมูล 1,200.00 นางศรีรัตน์  วังมูล 1,200.00 เป็นผู้มีอาชีพ 110/2562 16-พ.ค.-62

24. จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง กท 
8398 ล้าปาง  หมายเลขครุภัณฑ์ 001-55-0002

11,580.00 11,580.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน วิศรุต ออโต้ไทร์ 11,580.00 ร้าน วิศรุต ออโต้ไทร์ 11,580.00 เป็นผู้มีอาชีพ 111/2562 22-พ.ค.-62

25. จัดซ้ือของที่ใช้ในพิธีทางศาสนา  ตามโครงการส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น (สรงน้้าพระธาตุวัดปางม่วง)  ประจ้าปี 
2562  ในวันอาทิตย์ที่  26  พฤษภาคม  2562  ณ บริเวณ
วัดพระธาตุปางม่วง  หมู่ที่ 9  ต้าบลห้างฉัตร    อ้าเภอห้าง
ฉัตร  จังหวัดล้าปาง

5,250.00 5,250.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เลิศวรรณา 5,250.00 ร้าน เลิศวรรณา 5,250.00 เป็นผู้มีอาชีพ 112/2562 22-พ.ค.-62

26. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 1,933.00 1,933.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 1,933.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 1,933.00 เป็นผู้มีอาชีพ 113/2562 22-พ.ค.-62

บริษัท โกเวอร์เมท จ้ากัด 170,000.00

นาย ศุภชัย คุณธรรมรักษ์ 175,000.00
ร้าน โชคพูลทรัพย์ 180,000.00

28. ซ้ือวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย หมู่ที่ 4 บ้าน
สถานี หมู่ที่ 5 บ้านแพะดอนสัก และหมู่ที่ 6 บ้านขามแดง
 ต้าบลห้างฉัตร อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง

57,667.00 57,667.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 57,667.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 57,667.00 เป็นผู้มีอาชีพ 115/2562 22-พ.ค.-62

29. จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลข-
ทะเบียน กท 8398 ล้าปาง  หมายเลขครุภัณฑ์ 
001-45-0002

4,500.00 4,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สมพลเจริญยนต์ 4,500.00 ร้าน สมพลเจริญยนต์ 4,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 149/2562 22-พ.ค.-62

30. จ้างเหมาตัดต้นไม้ข้างล้าเหมือง หมู่ที่ 5  บ้านแพะดอนสัก
 ต้าบลห้างฉัตร  อ้าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล้าปาง

9,900.00 9,900.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายแดง  ตันตะละ 9,900.00 นายแดง  ตันตะละ 9,900.00 เป็นผู้มีอาชีพ 150/2562 22-พ.ค.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤษภาคม  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

27. จัดซ้ือถังขยะแยกประเภท  เพื่อใช้ในการคัดแยกขยะชุมชน
 7 หมู่บ้าน

170,000.00 170,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

170,000.00 เสนอราคาต้่าสุด 114/2562 22-พ.ค.-62บริษัท โกเวอร์เมท จ้ากัด

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
31. จ้างเหมาจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) ตามโครงการ

ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น (สรงน้้าพระธาตุวัดปางม่วง) 
ประจ้าปี 2562  ในวันอาทิตย์ที่  26  พฤษภาคม  2562   
  ณ บริเวณวัดพระธาตุปางม่วง  หมู่ที่ 9  ต้าบลห้างฉัตร    
อ้าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล้าปาง

4,000.00 4,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 4,000.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 4,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 151/2562 22-พ.ค.-62

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 11,400.00

หจก. ลีลาวดี บิลด้ิง 11,520.00
ร้าน ตรีทิพย์รินลณี คอมเมิร์ช 13,200.00

ร้าน แจ่มศิริ 39,380.00

ร้าน สุวิมล 40,000.00
ร้าน วีรยา 40,500.00

34. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน  (แผนงานเคหะและชุมชน) 20,634.00 20,634.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 20,634.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 20,634.00 เป็นผู้มีอาชีพ 118/2562 23-พ.ค.-62

35. จัดซ้ือถ่าน เพื่อใช้กับเมรุเผาศพระบบปิดแบบใช้ถ่าน 750.00 750.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายนคร  วงศ์ปัน 750.00 นายนคร  วงศ์ปัน 750.00 เป็นผู้มีอาชีพ 119/2562 23-พ.ค.-62

36. จ้างเหมาจัดสถานที่ภายในบริเวณงาน  ตามโครงการ
ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น (สรงน้้าพระธาตุวัดปางม่วง) 
ประจ้าปี 2562  ในวันอาทิตย์ที่  26  พฤษภาคม  2562  
 ณ บริเวณวัดพระธาตุปางม่วง หมู่ที่ 9  ต้าบลห้างฉัตร 
อ้าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล้าปาง

8,000.00 8,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางจันทร์ทิพย์  ทองสุข 8,000.00 นางจันทร์ทิพย์  ทองสุข 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 152/2562 23-พ.ค.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤษภาคม  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ร้าน แจ่มศิริ 39,380.00 เสนอราคาต้่าสุด 117/2562 23-พ.ค.-6233. จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แผนงาน
สาธารณสุข)

39,380.00 39,380.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 11,400.00 เสนอราคาต้่าสุด 116/2562 23-พ.ค.-6232. จัดซ้ือถังขยะแยกประเภท  เพื่อใช้ในการคัดแยกขยะของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่เทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่
ตาล 3 แห่ง

11,400.00 11,400.00 เฉพาะ 
เจาะจง

แบบ สขร.1 



37. จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียงภายในบริเวณงาน  ตามโครงการ
ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น (สรงน้้าพระธาตุวัดปางม่วง) 
ประจ้าปี 2562  ในวันอาทิตย์ที่  26  พฤษภาคม  2562  
 ณ บริเวณวัดพระธาตุปางม่วง หมู่ที่ 9  ต้าบลห้างฉัตร 
อ้าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล้าปาง

5,000.00 5,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสมพงษ์  แสงบุญเรือง 5,000.00 นายสมพงษ์  แสงบุญเรือง 5,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 153/2562 23-พ.ค.-62

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
ร้าน มณเฑียรการเกษตร 19,500.00

ร้าน แม่ปิง 5 การ์เด้น 21,250.00
หจก. สง่าการค้า ล้าปาง 21,680.00

39. จ้างเหมาจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) ตามโครงการ
ท้องถิ่นไทย  รวมใจภักด์ิ  รักษ์พื้นที่สีเขียว

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 154/2562 29-พ.ค.-62

40. จัดซ้ือน้้าด่ืมและน้้าแข็งหลอดเล็ก  ตามโครงการปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์  โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล  พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี  ประจ้าปีพุทธศักราช 
2562

1,200.00 1,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางศรีรัตน์  วังมูล 1,200.00 นางศรีรัตน์  วังมูล 1,200.00 เป็นผู้มีอาชีพ 121/2562 31-พ.ค.-62

41. จ้างเหมาตกแต่งเวทีและสถานที่  ตามโครงการปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์  โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล  พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี  ประจ้าปีพุทธศักราช 
2562

12,500.00 12,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาววิสา  วงศ์ประเสริฐ 12,500.00 นางสาววิสา  วงศ์ประเสริฐ 12,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 155/2562 31-พ.ค.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤษภาคม  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง
29-พ.ค.-6238. จัดซ้ือต้นไม้  ตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ รักษ์

พื้นที่สีเขียว
19,500.00 19,500.00 เฉพาะ 

เจาะจง
ร้าน มณเฑียรการเกษตร 19,500.00 เสนอราคาต้่าสุด 120/2562

แบบ สขร.1 



42. จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียงกลางแจ้ง  ตามโครงการปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์  โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล  พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี  ประจ้าปีพุทธศักราช 
2562

7,000.00 7,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวกันตินันท์  กาญจนวงศ์ 7,000.00 นางสาวกันตินันท์  กาญจนวงศ์ 7,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 156/2562 31-พ.ค.-62

แบบ สขร.1 

















แบบ สขร.1 











แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 



 



 



 



 



 



 


