
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจําเดือน กันยายน 44,312.50 44,312.50  เฉพาะ  

เจาะจง
บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 44,312.50 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 44,312.50 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2562 1-ต.ค.-61

2. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจําเดือน กันยายน 2,410.00 2,410.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านบรรณสาร 2,410.00 ร้านบรรณสาร 2,410.00 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2562 1-ต.ค.-61

3. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในสํานักงาน
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจําเดือน กันยายน

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 กันยายน

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 กันยายน

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 กันยายน

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 กันยายน

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 กันยายน

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 กันยายน

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 กันยายน

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 กันยายน

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 กันยายน

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 กันยายน

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  กันยายน  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  กันยายน  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 กันยายน
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 กันยายน 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. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ประจําเดือน กันยายน

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

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

17. จัดซ้ือน้ําด่ืมสําหรับ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ประจําเดือน 
กันยายน

1,700.00 1,700.00 เฉพาะ 
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้ําด่ืมบ้านแม่ฮาว 1,700.00 กลุ่มผลิตน้ําด่ืมบ้านแม่ฮาว 1,700.00 เป็นผู้มีอาชีพ 196/2562 30-ส.ค.-62

18. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง (แก๊ส) ประจําเดือน กันยายน 27,016.00 27,016.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 27,016.00 ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 27,016.00 เป็นผู้มีอาชีพ 197/2562 30-ส.ค.-62

19. จ้างเหมาบริการคนงานประจําเมรุฌาปนสถานตําบลห้าง
ฉัตร ประจําเดือน กันยายน

2,100.00 2,100.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสมชาติ  อุปคํา 2,100.00 นายสมชาติ  อุปคํา 2,100.00 เป็นผู้มีอาชีพ 209/2562 30-ส.ค.-62

20. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานสาธารณสุข) 12,180.00 12,180.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์  
แอนด์  เซอร์วิส

12,180.00 หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์  
แอนด์  เซอร์วิส

12,180.00 เป็นผู้มีอาชีพ 198/2562 5-ก.ย.-62

21. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  เพื่อใช้ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยของผู้สูงอายุ รายนายน้อย  ลาอุละ อายุ 97 ปี อยู่
บ้านเลขที่ 109/1  หมู่ที่ 5  บ้านแพะดอนสัก  ตําบลห้าง
ฉัตร  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง  ตามโครงการปรับ
สภาพแวดล้อมและส่ิงอํานวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้
เหมาะสมปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562

19,500.00 19,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 19,500.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 19,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 199/2562 5-ก.ย.-62

22. จ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลข-
ทะเบียน กท 8398 ลําปาง  หมายเลขครุภัณฑ์ 
001-45-0002

3,320.00 3,320.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน รุ่งเรืองคาร์เซอร์วิส 3,320.00 ร้าน รุ่งเรืองคาร์เซอร์วิส 3,320.00 เป็นผู้มีอาชีพ 210/2562 5-ก.ย.-62

ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

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

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2562 แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
23. จ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซม  (ครุภัณฑ์งานบ้านงาน

ครัว) เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง หมายเลขครุภัณฑ์ 
441-58-0012, หมายเลขครุภัณฑ์ 441-58-0013 และ
เคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน หมายเลขครุภัณฑ์ 
441-59-0014, หมายเลขครุภัณฑ์ 441-59-0015

3,490.00 3,490.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ทูลทวี 3,490.00 ร้าน ทูลทวี 3,490.00 เป็นผู้มีอาชีพ 211/2562 5-ก.ย.-62

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

4,805.00 4,805.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน อภิสิทธิ์ยนต์ 4,805.00 ร้าน อภิสิทธิ์ยนต์ 4,805.00 เป็นผู้มีอาชีพ 212/2562 5-ก.ย.-62

25. จ้างเหมาจัดทําป้าย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและ
ส่ิงอํานวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย 
ปีงบประมาณ 2562

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 213/2562 5-ก.ย.-62

26. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (แผนงานบริหารงานคลัง) 14,517.00 14,517.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 14,517.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 14,517.00 เป็นผู้มีอาชีพ 200/2562 6-ก.ย.-62

27. จ้างเหมาจัดทําป้าย ตามโครงการกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 214/2562 6-ก.ย.-62

28. จ้างเหมาจัดทําเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพร้อมกรอบ  ตาม
โครงการกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2,800.00 2,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 2,800.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 2,800.00 เป็นผู้มีอาชีพ 215/2562 6-ก.ย.-62

29. จ้างเหมาจัดทําป้าย ตามโครงการกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 216/2562 6-ก.ย.-62

30. จ้างเหมาจัดทําเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพร้อมกรอบ  ตาม
โครงการกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ

4,400.00 4,400.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 4,400.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 4,400.00 เป็นผู้มีอาชีพ 217/2562 6-ก.ย.-62

ร้าน วิศรุต ออโต้ไทร์ 21,555.00

ร้าน รัตติยาเจริญยนต์ 22,320.00
อู่เทวาศักด์ิการช่าง 22,870.00

31. จ้างเหมาซ่อมแซมและบํารุงรักษา (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง) รถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน  81-2425  
ลําปางหมายเลขครุภัณฑ์  005-53-0001

21,555.00 21,555.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน วิศรุต ออโต้ไทร์ 21,555.00 เสนอราคาตํ่าสุด 218/2562 10-ก.ย.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  กันยายน  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
32. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (น้ําแข็งหลอดเล็ก)  สําหรับให้บริการ

ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมโครงการ “ลําปางสะอาด” (Kick Off)  
ในวันศุกร์  ที่ 13  กันยายน  2562

300.00 300.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางศรีรัตน์  วังมูล 300.00 นางศรีรัตน์  วังมูล 300.00 เป็นผู้มีอาชีพ 201/2562 11-ก.ย.-62

33. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  เพื่อบริการให้กับผู้ที่มาร่วม
กิจกรรมโครงการ “ลําปางสะอาด” (Kick Off)  
ในวันศุกร์  ที่ 13  กันยายน  2562

150.00 150.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางศรีรัตน์  วังมูล 150.00 นางศรีรัตน์  วังมูล 150.00 เป็นผู้มีอาชีพ 202/2562 11-ก.ย.-62

34. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  (แผนงานเคหะและชุมชน) 1,300.00 1,300.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์  
แอนด์  เซอร์วิส

1,300.00 หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์  
แอนด์  เซอร์วิส

1,300.00 เป็นผู้มีอาชีพ 203/2562 17-ก.ย.-62

35. จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ือง
สํารองไฟ)  หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0094, หมายเลข
ครุภัณฑ์ 416-57-0096

1,700.00 1,700.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 1,700.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 1,700.00 เป็นผู้มีอาชีพ 219/2562 17-ก.ย.-62

ร้าน นานาครุภัณฑ์ลําปาง 73,550.00

หจก. น้ําล้อมเคหะภัณฑ์ 77,070.00
หจก. เพิ่มพูนกิจ 83,000.00

37. จ้างเหมาซ่อมแซมและบํารุงรักษา  (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง)  รถพยาบาลฉุกเฉิน  เลขทะเบียน กพ  1159  
ลําปาง  หมายเลขครุภัณฑ์ 026-60-0001

6,370.00 6,370.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน อู่อ้ายบริการ 6,370.00 ร้าน อู่อ้ายบริการ 6,370.00 เป็นผู้มีอาชีพ 220/2562 18-ก.ย.-62

38. จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ือง
สํารองไฟ)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-57-0089, หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0092

1,700.00 1,700.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 1,700.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 1,700.00 เป็นผู้มีอาชีพ 221/2562 20-ก.ย.-62

39. จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ือง
สํารองไฟ)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0077

850.00 850.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 850.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 850.00 เป็นผู้มีอาชีพ 222/2562 20-ก.ย.-62

ร้าน นานาครุภัณฑ์ลําปาง36. จัดซ้ือโครงการพัฒนาการส่ือสารหอกระจายข่าว บ้านปาง
ม่วง หมู่ที่ 9 ตําบลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

73,550.00 73,550.00 เฉพาะ 
เจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  กันยายน  พ.ศ. 2562

ที่

73,550.00 เสนอราคาตํ่าสุด 204/2562 18-ก.ย.-62

งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
40. จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ือง

สํารองไฟ) แผนงานสาธารณสุข หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-57-0088

850.00 850.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 850.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 850.00 เป็นผู้มีอาชีพ 223/2562 20-ก.ย.-62

หจก.ต๋ีเล็ก ธุรกิจการโยธา 496,100.00

หจก.ซี.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 497,200.00
หจก.ดวงดาว บิ้วด้ิง ซัพพลาย 498,600.00

42. จ้างเหมาพ่นเคมีหมอกควันกําจัดยุงลาย  ณ บ้านเลขที่ 
280  หมู่ที่ 3  ตําบลห้างฉัตร  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัด
ลําปาง

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายวันพิชิต  อุตมา 500.00 นายวันพิชิต  อุตมา 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 224/2562 23-ก.ย.-62

43. จ้างเหมาพ่นเคมีหมอกควันกําจัดยุงลาย  ณ บ้านเลขที่ 
280  หมู่ที่ 3  ตําบลห้างฉัตร  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัด
ลําปาง

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสมหวัง  กาต๊ะ 500.00 นายสมหวัง  กาต๊ะ 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 225/2562 23-ก.ย.-62

44. จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมปกกระดาษสี, ปกพลาสติก 
และเข้าเล่ม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

7,250.00 7,250.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ก๊อปปี้เบสท์ 7,250.00 ร้าน ก๊อปปี้เบสท์ 7,250.00 เป็นผู้มีอาชีพ 226/2562 25-ก.ย.-62

45. จ้างเหมาพ่นเคมีหมอกควันกําจัดยุงลาย  ณ บ้านเลขที่ 
290  และบ้านเลขที่ 309  หมู่ที่ 3  ตําบลห้างฉัตร  
อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง  คร้ังที่ 1  ในวันพฤหัสบดี 
 ที่ 26  กันยายน  2562

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายวันพิชิต  อุตมา 500.00 นายวันพิชิต  อุตมา 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 227/2562 25-ก.ย.-62

46. จ้างเหมาพ่นเคมีหมอกควันกําจัดยุงลาย  ณ บ้านเลขที่ 
290  และบ้านเลขที่ 309  หมู่ที่ 3  ตําบลห้างฉัตร  
อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง  คร้ังที่ 1  ในวันพฤหัสบดี 
 ที่ 26  กันยายน  2562

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสมหวัง  กาต๊ะ 500.00 นายสมหวัง  กาต๊ะ 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 228/2562 25-ก.ย.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  กันยายน  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

หจก.ต๋ีเล็ก ธุรกิจการโยธา 496,100.00 เสนอราคาตํ่าสุด 14/2562 23-ก.ย.-6241. จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น  หมู่ 9 บ้านปางม่วง 
(สายทางเข้าอ่างเก็บน้ําห้วยรอด) ตําบลห้างฉัตร  อําเภอ
ห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

496,700.00 498,600.00 เฉพาะ 
เจาะจง

แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 
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