
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจําเดือน สิงหาคม 38,152.80 38,152.80  เฉพาะ  

เจาะจง
บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 38,152.80 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 38,152.80 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2562 1-ต.ค.-61

2. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจําเดือน สิงหาคม 2,460.00 2,460.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านบรรณสาร 2,460.00 ร้านบรรณสาร 2,460.00 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2562 1-ต.ค.-61

3. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในสํานักงาน
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจําเดือน สิงหาคม

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 สิงหาคม

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 สิงหาคม

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 สิงหาคม

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 สิงหาคม

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 สิงหาคม

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 สิงหาคม

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 สิงหาคม

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 สิงหาคม

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 สิงหาคม

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 สิงหาคม

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  สิงหาคม  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
14. จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านแม่ฮาว ประจําเดือน สิงหาคม
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

15. จ้างเหมาบริการคนจัดเก็บขยะ ประจําเดือน สิงหาคม 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

16. จัดซ้ือน้ําด่ืมสําหรับ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ประจําเดือน 
สิงหาคม

2,403.00 2,403.00 เฉพาะ 
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้ําด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,403.00 กลุ่มผลิตน้ําด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,403.00 เป็นผู้มีอาชีพ 162/2562 31-ก.ค.-62

17. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง (แก๊ส) ประจําเดือน สิงหาคม 15,964.00 15,964.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 15,964.00 ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 15,964.00 เป็นผู้มีอาชีพ 163/2562 31-ก.ค.-62

18. จ้างเหมาบริการคนงานประจําเมรุฌาปนสถานตําบลห้าง
ฉัตร ประจําเดือน สิงหาคม

4,200.00 4,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสมชาติ  อุปคํา 4,200.00 นายสมชาติ  อุปคํา 4,200.00 เป็นผู้มีอาชีพ 183/2562 31-ก.ค.-62

19. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ประจําเดือน สิงหาคม

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวอริสรา  แก้นคําเปฺก 7,500.00 นางสาวอริสรา  แก้นคําเปฺก 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 184/2562 31-ก.ค.-62

20. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 29,980.00 29,980.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์  
แอนด์  เซอร์วิส

29,980.00 หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์  
แอนด์  เซอร์วิส

29,980.00 เป็นผู้มีอาชีพ 164/2562 1-ส.ค.-62

21. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน  (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 10,500.00 10,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 10,500.00 หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 10,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 165/2562 1-ส.ค.-62

22. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  (แผนงานเคหะและชุมชน) 592.00 592.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 592.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 592.00 เป็นผู้มีอาชีพ 166/2562 2-ส.ค.-62

23. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม  ตามโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจําปี 2562

1,110.00 1,110.00 เฉพาะ 
เจาะจง

 ร้าน สตางค์ 1,110.00  ร้าน สตางค์ 1,110.00 เป็นผู้มีอาชีพ 167/2562 2-ส.ค.-62

24. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ประจําปีงบประมาณ 2562

3,300.00 3,300.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เจริญกิจการค้า 3,300.00 ร้าน เจริญกิจการค้า 3,300.00 เป็นผู้มีอาชีพ 168/2562 2-ส.ค.-62

25. จ้างเหมาพ่นเคมีหมอกควันกําจัดยุงลาย  ณ โรงเรียนห้าง
ฉัตรวิทยา  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายวิทูน  สุภากูล 500.00 นายวิทูน  สุภากูล 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 185/2562 2-ส.ค.-62

26. จ้างเหมาพ่นเคมีหมอกควันกําจัดยุงลาย  ณ โรงเรียนห้าง
ฉัตรวิทยา  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายรุ่งสุริยา  ปัญจมะวัต 500.00 นายรุ่งสุริยา  ปัญจมะวัต 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 186/2562 2-ส.ค.-62

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  สิงหาคม  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
27. จ้างเหมาจัดทําปูาย (ไวนิล) ตามโครงการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม ประจําปี 2562
500.00 500.00 เฉพาะ 

เจาะจง
ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 187/2562 2-ส.ค.-62

28. จ้างทํากระเปาสําหรับบรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจําปี
 2562

5,180.00 5,180.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางดวงนภา  ศรีคําวัง 5,180.00 นางดวงนภา  ศรีคําวัง 5,180.00 เป็นผู้มีอาชีพ 188/2562 2-ส.ค.-62

29. จ้างเหมาจัดทําปูาย (ไวนิล) ตามโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม-
บรมราชกุมารี  ประจําปีงบประมาณ 2562

4,000.00 4,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 4,000.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 4,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 189/2562 2-ส.ค.-62

30. จ้างตรวจคัดกรองโรคหนอนพยาธิในอุจจาระ ตาม
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ 
2562

56,000.00 56,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

เอ็ม พี แล็บ คลินิกเทคนิค
การแพทย์

56,000.00 เอ็ม พี แล็บ คลินิกเทคนิค
การแพทย์

27,370.00 เป็นผู้มีอาชีพ 190/2562 2-ส.ค.-62

31. จัดซ้ือเคร่ืองดนตรีพื้นเมือง (วงปี่พาทย์) ตามโครงการสืบ
สานอนุรักษ์ ฟื้นฟูดนตรีพื้นเมือง (วงปี่พาทย์) ประจําปี 
2562

49,700.00 49,700.00 เฉพาะ 
เจาะจง

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้พระเจ้า
ทันใจ

49,700.00 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้พระเจ้า
ทันใจ

49,700.00 เป็นผู้มีอาชีพ 169/2562 5-ส.ค.-62

32. จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แผนงานรักษา
ความสงบภายใน)

10,655.00 10,655.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ช.เภสัช จํากัด 10,655.00 บริษัท ช.เภสัช จํากัด 10,655.00 เป็นผู้มีอาชีพ 170/2562 6-ส.ค.-62

33. ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ตําบลห้างฉัตรแม่ตาล

5,700.00 5,700.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เจริญกิจการค้า 5,700.00 ร้าน เจริญกิจการค้า 5,700.00 เป็นผู้มีอาชีพ 171/2562 6-ส.ค.-62

34. จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และประมาณ
การค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างประกอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2,660.00 2,660.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ก๊อปปี้เบสท์ 2,660.00 ร้าน ก๊อปปี้เบสท์ 2,660.00 เป็นผู้มีอาชีพ 191/2562 6-ส.ค.-62

35. จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเตาแก๊สโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบล
ห้างฉัตรแม่ตาล

46,759.00 46,759.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน แก๊ส 2000 46,759.00 ร้าน แก๊ส 2000 46,759.00 เป็นผู้มีอาชีพ 192/2562 8-ส.ค.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  สิงหาคม  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
บริษัท สองมิตรวิศวกรรม จํากัด 320,732.50

หจก.เอ็น.วี.พี.เทรดด้ิงทรัค 
แอนด์ อีควิปเมนท์

324,531.00

หจก. เอเอ็นวายเลส 327,848.00

ร้าน มณเฑียรการเกษตร 19,500.00

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

ร้าน มณเฑียรการเกษตร 19,500.00

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

39. จัดซ้ือวัสดุการเกษตร (แผนงานการเกษตร) 13,200.00 13,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน มณเฑียรการเกษตร 13,200.00 ร้าน มณเฑียรการเกษตร 13,200.00 เป็นผู้มีอาชีพ 175/2562 9-ส.ค.-62

40. จัดซ้ือถ่าน เพื่อใช้กับเมรุเผาศพระบบปิดแบบใช้ถ่าน 750.00 750.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายนคร  วงศ์ปัน 750.00 นายนคร  วงศ์ปัน 750.00 เป็นผู้มีอาชีพ 176/2562 9-ส.ค.-62

41. จ้างเหมาจัดทําปูาย (ไวนิล) ตามโครงการพระราชเสาวนีย์ 500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 193/2562 9-ส.ค.-62

42. จ้างเหมาจัดทําปูาย (ไวนิล) ตามโครงการ “รักน้ํา รักปุา 
รักษาแผ่นดิน”

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 194/2562 9-ส.ค.-62

43. จ้างเหมาบริการงานขุดดิน  ตามโครงการพระราชเสาวนีย์ 
และโครงการรักน้ํา รักปุา รักษาแผ่นดิน

7,800.00 7,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 7,800.00 ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 7,800.00 เป็นผู้มีอาชีพ 195/2562 13-ส.ค.-62

44. จัดซ้ือวัสดุสายไฟฟูา (แผนงานรักษาความสงบภายใน) 7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน อําพร 7,500.00 ร้าน อําพร 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 177/2562 14-ส.ค.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  สิงหาคม  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

เสนอราคาตํ่าสุด 174/2562 9-ส.ค.-62ซ้ือต้นไม้  ตามโครงการ "รักน้ํา รักปุา รักษาแผ่นดิน" 19,500.00 19,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน มณเฑียรการเกษตร 19,500.0038.

37. จัดซ้ือต้นไม้  ตามโครงการพระราชเสาวนีย์ 19,500.00 19,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน มณเฑียรการเกษตร 19,500.00

9-ส.ค.-62

เสนอราคาตํ่าสุด 173/2562 9-ส.ค.-62

36. จัดซ้ือโครงการพัฒนาการส่ือสารหอกระจายข่าว บ้านแพะ
ดอนสัก หมู่ที่ 5 ตําบลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร จังหวัด
ลําปาง

320,732.50 325,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท สองมิตรวิศวกรรม จํากัด 320,732.50 เสนอราคาตํ่าสุด 172/2562

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
45. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานการศึกษา) 10,540.00 10,540.00 เฉพาะ 

เจาะจง
หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์  
แอนด์  เซอร์วิส

10,540.00 หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์  
แอนด์  เซอร์วิส

10,540.00 เป็นผู้มีอาชีพ 178/2562 14-ส.ค.-62

46. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (แผนงานการศึกษา) 1,790.00 1,790.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 1,790.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 1,790.00 เป็นผู้มีอาชีพ 179/2562 14-ส.ค.-62

47. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (น้ําด่ืมบรรจุถ้วยพลาสติก,น้ําแข็ง
หลอดเล็ก) สําหรับให้บริการผู้ที่มาร่วมกิจกรรมโครงการ 
“ลําปางสะอาด” (Kick Off)  ในวันศุกร์  ที่ 16  สิงหาคม 
 2562

1,200.00 1,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางศรีรัตน์  วังมูล 1,200.00 นางศรีรัตน์  วังมูล 1,200.00 เป็นผู้มีอาชีพ 180/2562 15-ส.ค.-62

48. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  เพื่อบริการให้กับผู้ที่มาร่วม
กิจกรรมโครงการ “ลําปางสะอาด” (Kick Off)  
ในวันศุกร์  ที่ 16  สิงหาคม  2562

150.00 150.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางศรีรัตน์  วังมูล 150.00 นางศรีรัตน์  วังมูล 150.00 เป็นผู้มีอาชีพ 181/2562 15-ส.ค.-62

49. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ตามโครงการ
ค่ายอาสานักจิตสาธารณะเยาวชนเทศบาลตําบลห้างฉัตร
แม่ตาล ประจําปี 2562

1,500.00 1,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 1,500.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 1,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 182/2562 16-ส.ค.-62

50. จ้างเหมาจัดทําปูาย (ไวนิล) ตามโครงการค่ายอาสานักจิต
สาธารณะเยาวชนเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจําปี 
2562

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 196/2562 16-ส.ค.-62

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 16,265.00

หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 17,100.00
ร้าน ฉัตรไชยศึกษาภัณฑ์ 18,250.00

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 66,375.00

หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 66,770.00
ร้าน ฉัตรไชยศึกษาภัณฑ์ 70,150.00

เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

19-ส.ค.-6251. จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 16,265.00 17,100.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  สิงหาคม  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

52. จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหารงานคลัง) 66,375.00 86,400.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 66,375.00 เสนอราคาตํ่าสุด 184/2562 19-ส.ค.-62

16,265.00 เสนอราคาตํ่าสุด 183/2562

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 54,425.00

หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 54,900.00
ร้าน ฉัตรไชยศึกษาภัณฑ์ 58,320.00

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 655.00

หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 700.00
ร้าน ฉัตรไชยศึกษาภัณฑ์ 750.00

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 655.00

หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 700.00
ร้าน ฉัตรไชยศึกษาภัณฑ์ 750.00

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 655.00

หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 700.00
ร้าน ฉัตรไชยศึกษาภัณฑ์ 750.00

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 655.00

หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 700.00
ร้าน ฉัตรไชยศึกษาภัณฑ์ 750.00

หจก.บัวทองการช่าง 219,400.00

หจก.ต๋ีเล็ก ธุรกิจการโยธา 219,600.00
หจก.ดวงดาว บิ้วด้ิง ซัพพลาย 219,800.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  สิงหาคม  2562

19-ส.ค.-62

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

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง
53. จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงานการศึกษา) 54,425.00 61,600.00 เฉพาะ 

เจาะจง
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 54,425.00 เสนอราคาตํ่าสุด 185/2562

700.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 655.00 เสนอราคาตํ่าสุด 186/2562 19-ส.ค.-62

19-ส.ค.-62

56. จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงานเคหะและชุมชน) 655.00 700.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 655.00 เสนอราคาตํ่าสุด 188/2562 19-ส.ค.-62

55. จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงานสาธารณสุข) 655.00 700.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 655.00 เสนอราคาตํ่าสุด 187/2562

54. จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน)

655.00

19-ส.ค.-6257. จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน)

655.00 700.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 655.00 เสนอราคาตํ่าสุด 189/2562

58. จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สาย
บ้านนางพิสมัย สันบุญเป็ง ถึงบ้านนายไสว หล่ายห้า หน้า
โรงสีแสงรุ่งเรือง) ตําบลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร จังหวัด
ลําปาง

219,400.00 219,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.บัวทองการช่าง 219,400.00 เสนอราคาตํ่าสุด 12/2562 20-ส.ค.-62

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
หจก.บัวทองการช่าง 47,200.00

หจก.ต๋ีเล็ก ธุรกิจการโยธา 47,500.00
หจก.ดวงดาว บิ้วด้ิง ซัพพลาย 47,600.00

60. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน  (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 3,730.00 3,730.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 3,730.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 3,730.00 เป็นผู้มีอาชีพ 190/2562 20-ส.ค.-62

61. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม  ตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ประจําปี
 2562  จํานวน

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

 ร้าน สตางค์ 500.00  ร้าน สตางค์ 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 191/2562 20-ส.ค.-62

62. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ตามโครงการ
อาหารปลอดภัย ประจําปี 2562

3,180.00 3,180.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เจริญกิจการค้า 3,180.00 ร้าน เจริญกิจการค้า 3,180.00 เป็นผู้มีอาชีพ 192/2562 20-ส.ค.-62

63. จ้างเหมาซ่อมแซมและบํารุงรักษา (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง) รถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน  81-2425  ลําปาง
  หมายเลขครุภัณฑ์  005-53-0001

6,915.00 6,915.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน วิศรุต ออโต้ไทร์ 6,915.00 ร้าน วิศรุต ออโต้ไทร์ 6,915.00 เป็นผู้มีอาชีพ 197/2562 20-ส.ค.-62

64. จ้างเหมาจัดทําปูาย (ไวนิล) ตามโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ประจําปี 2562

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 198/2562 20-ส.ค.-62

65. จ้างเหมาจัดทําปูาย (ไวนิล) ตามโครงการอาหารปลอดภัย 
ประจําปี 2562

4,000.00 4,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 4,000.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 4,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 199/2562 20-ส.ค.-62

66. จ้างเหมาจัดทําปูาย (ไวนิล) ตามโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจําปี
งบประมาณ 2562

4,000.00 4,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 4,000.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 4,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 200/2562 21-ส.ค.-62

67. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน  (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน)

14,564.00 14,564.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 14,564.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 14,564.00 เป็นผู้มีอาชีพ 193/2562 27-ส.ค.-62

68. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ตามโครงการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจําปีงบประมาณ 
2562

3,150.00 3,150.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เจริญกิจการค้า 3,150.00 ร้าน เจริญกิจการค้า 3,150.00 เป็นผู้มีอาชีพ 194/2562 27-ส.ค.-62

59. จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปันง้าว หมู่ 7 (สาย
บ้านนายพงษ์ศักด์ิ ชัยปัญญา) ตําบลห้างฉัตร อําเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดลําปาง

47,200.00 47,600.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.บัวทองการช่าง 47,200.00 เสนอราคาตํ่าสุด 13/2562 20-ส.ค.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  สิงหาคม  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
69. จ้างเหมาจัดทําปูาย (ไวนิล) ตามโครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  ประจําปีงบประมาณ 2562

4,000.00 4,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 4,000.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 4,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 201/2562 27-ส.ค.-62

70. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงาน
บริหารงานทั่วไป)  เคร่ืองปร้ินเตอร์  หมายเลขครุภัณฑ์
416-59-0098

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์  
แอนด์  เซอร์วิส

500.00 หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์  
แอนด์  เซอร์วิส

500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 202/2562 27-ส.ค.-62

71. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟูาสาธารณะ  (แผนงานเคหะและ
ชุมชน)

51,115.00 51,115.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท แสงฟูาพาณิชย์ลําปาง 
จํากัด

51,115.00 บริษัท แสงฟูาพาณิชย์ลําปาง 
จํากัด

51,115.00 เป็นผู้มีอาชีพ 195/2562 30-ส.ค.-62

72. จ้างทําวัสดุสํานักงาน (ตรายาง) แผนงานบริหารงานทั่วไป 5,060.00 5,060.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน โล่ลําปาง 5,060.00 ร้าน โล่ลําปาง 5,060.00 เป็นผู้มีอาชีพ 203/2562 30-ส.ค.-62

73. จ้างทําวัสดุสํานักงาน (ตรายาง) แผนงานบริหารงานคลัง 9,550.00 9,550.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน โล่ลําปาง 9,550.00 ร้าน โล่ลําปาง 9,550.00 เป็นผู้มีอาชีพ 204/2562 30-ส.ค.-62

74. จ้างทําวัสดุสํานักงาน (ตรายาง) แผนงานการศึกษา 2,990.00 2,990.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน โล่ลําปาง 2,990.00 ร้าน โล่ลําปาง 2,990.00 เป็นผู้มีอาชีพ 205/2562 30-ส.ค.-62

75. จ้างทําวัสดุสํานักงาน (ตรายาง) แผนงานเคหะและชุมชน 1,800.00 1,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน โล่ลําปาง 1,800.00 ร้าน โล่ลําปาง 1,800.00 เป็นผู้มีอาชีพ 206/2562 30-ส.ค.-62

76. จ้างเหมาซ่อมแซมและบํารุงรักษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง (รถจักรยานยนต์) ยี่ห้อ HONDA หมายเลข
ทะเบียน 1 กจ 2116 ลําปาง  หมายเลขครุภัณฑ์ 
009-58-0003

820.00 820.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน อภิสิทธิยนต์ 820.00 ร้าน อภิสิทธิยนต์ 820.00 เป็นผู้มีอาชีพ 207/2562 30-ส.ค.-62

77. จ้างเหมาซ่อมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ์สํานักงาน  
(เคร่ืองปรับอากาศ)  แผนงานเคหะและชุมชน  หมายเลข
ครุภัณฑ์ 420-45-0004, 420-54-0020, 420-54-0021  
และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0026

6,800.00 6,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ลําปาง

6,800.00 ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ลําปาง

6,800.00 เป็นผู้มีอาชีพ 208/2562 30-ส.ค.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  สิงหาคม  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 
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