
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน มิถุนายน 39,666.20 39,666.20  เฉพาะ  

เจาะจง
บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 39,666.20 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 39,666.20 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2562 1-ต.ค.-61

2. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ้าเดือน มิถุนายน 2,370.00 2,370.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านบรรณสาร 2,370.00 ร้านบรรณสาร 2,370.00 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2562 1-ต.ค.-61

3. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในส้านักงาน
เทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจ้าเดือน มิถุนายน

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

4. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาดภายในส้านักงาน 
ประจ้าเดือน มิถุนายน

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. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ฌาปนสถาน
 ประจ้าเดือน มิถุนายน

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. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น ประจ้าเดือน มิถุนายน

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. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น ประจ้าเดือน มิถุนายน

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

8. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น ประจ้าเดือน มิถุนายน

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. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น ประจ้าเดือน มิถุนายน

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

10. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารในงานการ
เจ้าหน้าที่และงานนิติการ ประจ้าเดือน มิถุนายน

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

11. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศูนย์บ้านปันง้าว) ประจ้าเดือน มิถุนายน

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 ประจ้าเดือน มิถุนายน

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 ประจ้าเดือน มิถุนายน

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  มถุินายน  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  มถุินายน  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
14. จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ประจ้าเดือน 

มิถุนายน
1,770.00 1,770.00 เฉพาะ 

เจาะจง
กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 1,770.00 กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 1,770.00 เป็นผู้มีอาชีพ 122/2562 31-พ.ค.-62

15. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง (แก๊ส) ประจ้าเดือน มิถุนายน 13,508.00 13,508.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 13,508.00 ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 13,508.00 เป็นผู้มีอาชีพ 123/2562 31-พ.ค.-62

16. จ้างเหมาบริการคนงานประจ้าเมรุฌาปนสถานต้าบลห้าง
ฉัตร ประจ้าเดือน มิถุนายน

3,500.00 3,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสมชาติ  อุปค้า 3,500.00 นายสมชาติ  อุปค้า 3,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 157/2562 31-พ.ค.-62

17. จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแม่ฮาว ประจ้าเดือน มิถุนายน

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 ประจ้าเดือน มิถุนายน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

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

ร้าน รัตติยาเจริญยนต์ 45,115.00

ร้าน สุคนธ์เจริญยนต์ 46,320.00
อู่เทวาศักด์ิการช่าง 47,040.00

20. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ  (แผนงานเคหะและ
ชุมชน)

16,437.00 16,437.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ล้าปาง 
จ้ากัด

16,437.00 บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ล้าปาง 
จ้ากัด

16,437.00 เป็นผู้มีอาชีพ 124/2562 7-มิ.ย.-62

21. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  (แผนงานเคหะและชุมชน) 8,905.00 8,905.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 8,905.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 8,905.00 เป็นผู้มีอาชีพ 125/2562 7-มิ.ย.-62

22. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 15,810.00 15,810.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 15,810.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 15,810.00 เป็นผู้มีอาชีพ 126/2562 7-มิ.ย.-62

23. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (แผนงานบริหารงานคลัง) 32,735.00 32,735.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 32,735.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 32,735.00 เป็นผู้มีอาชีพ 127/2562 7-มิ.ย.-62

24. จัดซ้ือธูปเทียนแพและพานดอกไม้ประดิษฐ์สีม่วง  
(แผนงานบริหารงานทั่วไป)

1,950.00 1,950.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 1,950.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 1,950.00 เป็นผู้มีอาชีพ 128/2562 7-มิ.ย.-62

19. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุกน้้าเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ 3561 
ล้าปาง  หมายเลขครุภัณฑ์ 003-48-0001

45,115.00 45,115.00 เฉพาะ 
เจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มถุินายน  2562

ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง
วันที ่ 30  เดอืน  มถุินายน  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ร้าน รัตติยาเจริญยนต์ 45,115.00 เสนอราคาต้่าสุด 160/2562 5-มิ.ย.-62

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
25. จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์

ส้านักงาน) พัดลมติดผนัง หมายเลขครุภัณฑ์ 
432-43-0007, 432-51-0016, 432-51-0025 และพัดลม
โคจร  หมายเลขครุภัณฑ์ 432-51-0017, 432-57-0050

700.00 700.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายจ้ารัส  ภัคเนียรนาท 700.00 นายจ้ารัส  ภัคเนียรนาท 700.00 เป็นผู้มีอาชีพ 161/2562 7-มิ.ย.-62

26. จ้างเหมาจัดท้าป้าย (ไวนิล) ตามโครงการประชุม
ประชาคมต้าบล เพื่อแก้ไข เปล่ียนแปลง ทบทวน 
“แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป”ี เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” 
เทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ้าเภอห้างฉัตร  จังหวัด
ล้าปาง

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 162/2562 7-มิ.ย.-62

27. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ  (แผนงานเคหะและ
ชุมชน)

26,462.00 26,462.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ล้าปาง 
จ้ากัด

26,462.00 บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ล้าปาง 
จ้ากัด

26,462.00 เป็นผู้มีอาชีพ 129/2562 13-มิ.ย.-62

28. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน  (แผนงานรักษาความสงบภายใน) 4,925.00 4,925.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 4,925.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 4,925.00 เป็นผู้มีอาชีพ 130/2562 13-มิ.ย.-62

29. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม  ตามโครงการ
สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ต้าบล

4,000.00 4,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

 ร้าน สตางค์ 4,000.00  ร้าน สตางค์ 4,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 131/2562 20-มิ.ย.-62

30. จัดซ้ือชุดตรวจหาสารเสพติด  ตามโครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดต้าบล

2,500.00 2,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ตรีทิพย์รินลณี คอมเมิร์ช 2,500.00 ร้าน ตรีทิพย์รินลณี คอมเมิร์ช 2,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 132/2562 20-มิ.ย.-62

31. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 450.00 450.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 450.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 450.00 เป็นผู้มีอาชีพ 133/2562 20-มิ.ย.-62

32. จ้างเหมาจัดท้าป้าย (ไวนิล) ตามโครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดต้าบล

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 163/2562 20-มิ.ย.-62

33. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม  ตามโครงการ
อบรมเด็กและเยาวชน ประจ้าปี 2562

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

 ร้าน สตางค์ 500.00  ร้าน สตางค์ 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 134/2562 25-มิ.ย.-62

34. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  เพื่อใช้ซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์ของ
เทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล

1,940.00 1,940.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 1,940.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 1,940.00 เป็นผู้มีอาชีพ 135/2562 25-มิ.ย.-62

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มถุินายน  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  มถุินายน  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
นายศุภชัย  ใจลังกา 50,000.00

นายชัยวุฒิ  ปิงไฝ 51,500.00
นายไพบูลย์  ส่างแดง 52,200.00

36. จ้างเหมาจัดท้าป้าย (ไวนิล) การประชุมสมัครสมาชิก ฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 166/2562 25-มิ.ย.-62

37. จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
(พ.ศ. 2561 - 2565)

9,655.00 9,655.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ก๊อปปี้เบสท์ 9,655.00 ร้าน ก๊อปปี้เบสท์ 9,655.00 เป็นผู้มีอาชีพ 167/2562 25-มิ.ย.-62

38. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (แผนงานบริหารงานคลัง) 570.00 570.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 570.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 570.00 เป็นผู้มีอาชีพ 136/2562 27-มิ.ย.-62

39. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  ส้าหรับใช้ในงานก้าจัดขยะมูล
ฝอย

1,690.00 1,690.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เจริญกิจการค้า 1,690.00 ร้าน เจริญกิจการค้า 1,690.00 เป็นผู้มีอาชีพ 137/2562 27-มิ.ย.-62

40. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  ส้าหรับใช้ในโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล

9,805.00 9,805.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เจริญกิจการค้า 9,805.00 ร้าน เจริญกิจการค้า 9,805.00 เป็นผู้มีอาชีพ 138/2562 27-มิ.ย.-62

41. จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส้าหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน 3 ศูนย์ เป็นเวลา 3 
เดือน (ต้ังแต่ 1 กรกฎาคม 2562 -30 กันยายน 2562)

28,777.60 28,777.60 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด 28,777.60 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด 28,777.60 เป็นผู้มีอาชีพ 7/2562 28-มิ.ย.-62

หจก. ภูจันผา 37,600.00

นายรังสี  ราชกรม 40,000.00
นายบวร  มณีรัตน์ 45,000.00

9/2562 28-มิ.ย.-62หจก. ภูจันผา 37,600.00 เสนอราคาต้่าสุด42. จ้างออกแบบและรับรองรูปแบบรายการงานก่อสร้าง  
จ้านวน 2  โครงการ

37,600.00 37,615.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง
วันที ่ 30  เดอืน  มถุินายน  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง
นายศุภชัย  ใจลังกา 50,000.00 เสนอราคาต้่าสุด 165/2562 25-มิ.ย.-6235. จ้างเหมาด้าเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านปันง้าว  หมู่ที่ 7  ต้าบลห้างฉัตร  
อ้าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล้าปาง  ตามโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

50,000.00 50,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มถุินายน  2562 แบบ สขร.1 
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