
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป) ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด เป็นผู้มีอาชีพ 1/2563 1-ต.ค.-62

2. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานบริหารงาน
คลัง)ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด เป็นผู้มีอาชีพ 2/2563 1-ต.ค.-62

3. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานรักษาความ
สงบภายใน) ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด เป็นผู้มีอาชีพ 3/2563 1-ต.ค.-62

4. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานสาธารณสุข) 
ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด เป็นผู้มีอาชีพ 4/2563 1-ต.ค.-62

5. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ (เทศบาล) ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 
2563

 เฉพาะ  
เจาะจง

ร้าน 149 การค้า ร้าน 149 การค้า เป็นผู้มีอาชีพ 8/2563 1-ต.ค.-62

6. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ (หมู่บ้าน) ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2563  เฉพาะ  
เจาะจง

ร้าน 149 การค้า ร้าน 149 การค้า เป็นผู้มีอาชีพ 9/2563 1-ต.ค.-62

7. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แก๊ส) ประจ้าเดือน 
กุมภาพันธ์ 2563

 เฉพาะ  
เจาะจง

ร้าน สมศักด์ิอิเล็คทรอนิกส์ ร้าน สมศักด์ิอิเล็คทรอนิกส์ เป็นผู้มีอาชีพ 11/2563 1-ต.ค.-62

8. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจ้าเดือน 
กุมภาพันธ์ 2563

11,770.00 11,770.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.
ไอ.จี จ้ากัด

11,770.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.
ไอ.จี จ้ากัด

11,770.00 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2563 1-ต.ค.-62

9. จ้างเหมาบริการคนจัดเก็บขยะ ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 
2563

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายชาญ  ฉัตรค้าแปง 9,000.00 นายชาญ  ฉัตรค้าแปง 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2563 1-ต.ค.-62

10. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารในงานการ
เจ้าหน้าที่และงานนิติการ ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2563

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางจิราภรณ์  ต๊ะค้าปัน 9,000.00 นางจิราภรณ์  ต๊ะค้าปัน 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 3/2563 1-ต.ค.-62

11. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนและงานบริหารทั่วไป ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 
2563

9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นางสาวมินตรา  ต๊ะใจ 9,000.00 นางสาวมินตรา  ต๊ะใจ 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 4/2563 1-ต.ค.-62

12. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนและงานบริหารทั่วไป ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 
2563

9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายปกรณ์  สีเขียว 9,000.00 นายปกรณ์  สีเขียว 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 5/2563 1-ต.ค.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กุมภาพันธ์  2563
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 29  เดอืน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
13. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการ

ประชาสัมพันธ์และบันทึกข้อมูล ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 
2563

9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นางสาวอริสรา  แก่นค้าเป๊ก 9,000.00 นางสาวอริสรา  แก่นค้าเป๊ก 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 6/2563 1-ต.ค.-62

14. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารงาน
การศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์
 2563

9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นางสาวณัฐวิภา  ไพศาล 9,000.00 นางสาวณัฐวิภา  ไพศาล 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 7/2563 1-ต.ค.-62

15. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2563

9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นางสาวภาวิณี  สุวรรณศร 9,000.00 นางสาวภาวิณี  สุวรรณศร 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 8/2563 1-ต.ค.-62

16. จ้างเหมาบริการ คนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ ฌาปน
สถาน ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2563

8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายปราโมทย์  ใจอินต๊ะ 8,000.00 นายปราโมทย์    ใจอินต๊ะ 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 9/2563 1-ต.ค.-62

17. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะ ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2563

8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายสินชัย  ใจดี 8,000.00 นายสินชัย  ใจดี 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 10/2563 1-ต.ค.-62

18. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะ ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2563

8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายพลนรินทร์  สุขค้าเมือง 8,000.00 นายพลนรินทร์  สุขค้าเมือง 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 11/2563 1-ต.ค.-62

19. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะ ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2563

8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายประภาส  จองปันต๊ะ 8,000.00 นายประภาส  จองปันต๊ะ 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 12/2563 1-ต.ค.-62

20. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะ ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2563

8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายอัมรัตน์  ใจค้า 8,000.00 นายอัมรัตน์  ใจค้า 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 13/2563 1-ต.ค.-62

21. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาดภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2563

7,000.00 7,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นางสาวปัทมา  สุตาวงศ์ 7,000.00 นางสาวปัทมา  สุตาวงศ์ 7,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 14/2563 1-ต.ค.-62

22. จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับเทศบาลห้างฉัตรแม่ตาล ประจ้าเดือน 
กุมภาพันธ์ 2563

 เฉพาะ  
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว เป็นผู้มีอาชีพ

23. จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ้าเดือน 
กุมภาพันธ์ 2563

 เฉพาะ  
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว เป็นผู้มีอาชีพ

24. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (งานฌาปนสถาน) 
ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด เป็นผู้มีอาชีพ

25. จ้างเหมาคนงานประจ้าเมรุ ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2563  เฉพาะ  
เจาะจง

นายสมชาติ  อุปค้า นายสมชาติ  อุปค้า เป็นผู้มีอาชีพ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กุมภาพันธ์  2563

ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง
วันที ่ 29  เดอืน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)

บริษัท ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย จ้ากดั 26,515.00
ร้าน ล้าปางคลีน 28,720.00
ร้าน อินเตอร์ คลีน ซัพพลาย 30,660.00

27. จัดซ้ือถ้วยรางวัลในการแข่งขันกีฬา  ตามโครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาลต้าบลห้างฉัตร
แม่ตาล ประจ้าปี 2563

9,100.00 9,100.00  เฉพาะ  
เจาะจง

ร้าน ห้างฉัตรสปอร์ต 9,100.00 ร้าน ห้างฉัตรสปอร์ต 9,100.00 เป็นผู้มีอาชีพ 72/2563 4-ก.พ.-63

ร้าน พี เค 30,000.00
ร้าน ณัฐชพล 31,000.00
ร้าน ธนกร 32,500.00

29. จ้างเหมาจัดสถานที่ภายในบริเวณงาน ตามโครงการ
ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น (สรงน้้าพระธาตุวัดดอนสัก) 
ประจ้าปี พ.ศ. 2563

5,000.00 5,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายทอง  หน่อวงค์ 5,000.00 นายทอง  หน่อวงค์ 5,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 65/2563 5-ก.พ.-63

30. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 1,252.00 1,252.00  เฉพาะ  
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 1,252.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 1,252.00 เป็นผู้มีอาชีพ 73/2563 5-ก.พ.-63

31. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีทางศาสนา ตามโครงการ
ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น (สรงน้้าพระธาตุวัดดอนสัก) 
ประจ้าปี พ.ศ. 2563

6,200.00 6,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายประสวย  ค้าอินต๊ะ 6,200.00 นายประสวย  ค้าอินต๊ะ 6,200.00 เป็นผู้มีอาชีพ 74/2563 5-ก.พ.-63

32. จัดซ้ือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดงานแข่งขันกีฬา 
ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนภายใน
เทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจ้าปี ๒๕๖๓

17,413.00 17,413.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ตรีทิพย์รินลณี คอมเมิร์ช 17,413.00 ร้าน ตรีทิพย์รินลณี คอมเมิร์ช 17,413.00 เป็นผู้มีอาชีพ 75/2563 5-ก.พ.-63

33. จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียงส้าหรับใช้ในพิธีเปิด - ปิดและ
ในช่วงด้าเนินการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชน และประชาชนภายในเทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่
ตาล ประจ้าปี 2563

7,000.00 7,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายอาทิตย์  หม้อศรีใจ 7,000.00 นายอาทิตย์  หม้อศรีใจ 7,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 66/2563 7-ก.พ.-63

34. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (น้้าด่ืมบรรจุถ้วยพลาสติก,น้้าแข็ง
หลอดเล็ก)  ส้าหรับให้บริการผู้ที่มาร่วมกิจกรรมโครงการ 
“ล้าปางสะอาด”  ในวันพุธ  ที่ 12  กุมภาพันธ์  2563

450.00 450.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางจันทร์  อุดเมืองอินทร์ 450.00 นางจันทร์  อุดเมืองอินทร์ 450.00 เป็นผู้มีอาชีพ 76/2563 11-ก.พ.-63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กุมภาพันธ์  2563
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 29  เดอืน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ร้าน พี เค 30,000.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

64/2563 5-ก.พ.-6328. จ้างท้ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2562 เทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ตามโครงการจัดท้า
วารสารประชาสัมพันธ์การด้าเนินงานขององค์กร

30,000.00 30,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย 
จ้ากัด

26,515.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

71/2563 4-ก.พ.-6326. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 26,515.00 26,515.00 เฉพาะ 
เจาะจง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
35. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  เพื่อบริการให้กับผู้ที่มาร่วม

กิจกรรมโครงการ “ล้าปางสะอาด”  ในวันพุธ  
ที่ 12  กุมภาพันธ์  2563

150.00 150.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางจันทร์  อุดเมืองอินทร์ 150.00 นางจันทร์  อุดเมืองอินทร์ 150.00 เป็นผู้มีอาชีพ 77/2563 11-ก.พ.-63

ร้าน ม่านฟ้าวิศวกรรม 39,800.00
ร้าน  สหกู้ภัยภาคเหนือ 41,500.00
ร้าน พัชรีภรณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 42,000.00

37. จ้างเหมาบริการเดินสายโทรศัพท์มายังตู้สาขาโทรศัพท์ 1,605.00 1,605.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ล้าปางซีคิว  
(ยงยุทธวิศวกรรม)

1,605.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ล้าปางซีคิว  
(ยงยุทธวิศวกรรม)

1,605.00 เป็นผู้มีอาชีพ 67/2563 18-ก.พ.-63

38. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงานเคหะ
และชุมชน) เคร่ืองปร้ินเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-62-0140

200.00 200.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอแอมคอม
พิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

200.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอแอมคอม
พิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

200.00 เป็นผู้มีอาชีพ 68/2563 18-ก.พ.-63

39. จัดซ้ือถ่านส้าหรับใช้กับเมรุเผาศพระบบปิดแบบใช้ถ่าน 
ส้าหรับเผาศพนายน้อย  อินต๊ะสม  ในวันพฤหัสบดีที่  20 
 กุมภาพันธ์  2563

750.00 750.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายนคร  วงศ์ปัน 750.00 นายนคร  วงศ์ปัน 750.00 เป็นผู้มีอาชีพ 79/2563 18-ก.พ.-63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กุมภาพันธ์  2563
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 29  เดอืน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ร้าน ม่านฟ้าวิศวกรรม 39,800.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

78/2563 13-ก.พ.-6336. จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง (สายส่งน้้าดับเพลิง) แผนงาน
รักษาความสงบภายใน

39,800.00 42,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

แบบ สขร.1 
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