
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป) ประจ้าเดือน ตุลาคม 2562
4,758.00 4,758.00  เฉพาะ  

เจาะจง
บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 4,758.00 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 4,758.00 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2563 1-ต.ค.-62

2. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานบริหารงาน
คลัง)ประจ้าเดือน ตุลาคม 2562

83.70 83.70  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 83.70 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 83.70 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2563 1-ต.ค.-62

3. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานรักษาความ
สงบภายใน) ประจ้าเดือน ตุลาคม 2562

3,500.00 3,500.00  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 3,500.00 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 3,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 3/2563 1-ต.ค.-62

4. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานสาธารณสุข) 
ประจ้าเดือน ตุลาคม 2562

20,856.00 20,856.00  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 20,856.00 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 20,856.00 เป็นผู้มีอาชีพ 4/2563 1-ต.ค.-62

5. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (งานฌาปนสถาน) 
ประจ้าเดือน ตุลาคม 2562

7,389.20 7,389.20  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 7,389.20 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 7,389.20 เป็นผู้มีอาชีพ 7/2563 1-ต.ค.-62

6. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ (เทศบาล) ประจ้าเดือน ตุลาคม 2562 280.00 280.00  เฉพาะ  
เจาะจง

ร้าน 149 การค้า 280.00 ร้าน 149 การค้า 280.00 เป็นผู้มีอาชีพ 8/2563 1-ต.ค.-62

7. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ (หมู่บ้าน) ประจ้าเดือน ตุลาคม 2562 2,170.00 2,170.00  เฉพาะ  
เจาะจง

ร้าน 149 การค้า 2,170.00 ร้าน 149 การค้า 2,170.00 เป็นผู้มีอาชีพ 9/2563 1-ต.ค.-62

8. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจ้าเดือน ตุลาคม
 2562

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 ตุลาคม 2562 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 ตุลาคม 2562

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 ตุลาคม 2562

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 ตุลาคม 2562

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

13. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์และบันทึกข้อมูล ประจ้าเดือน ตุลาคม 2562

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

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  ตลุาคม  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
14. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารงาน

การศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ้าเดือน ตุลาคม 
2562

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 ตุลาคม 2562

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 ตุลาคม 2562

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 ตุลาคม 2562

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 ตุลาคม 2562

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 ตุลาคม 2562

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 ตุลาคม 2562

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 ตุลาคม 2562

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. จ้างเหมาคนงานประจ้าเมรุ ประจ้าเดือน ตุลาคม 2562 3,500.00 3,500.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายสมชาติ  อุปค้า 3,500.00 นายสมชาติ  อุปค้า 3,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2563 1-ต.ค.-62

23. จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับเทศบาลห้างฉัตรแม่ตาล ประจ้าเดือน 
ตุลาคม 2562

1,230.00 1,230.00  เฉพาะ  
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 1,230.00 กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 1,230.00 เป็นผู้มีอาชีพ 10/2563 1-ต.ค.-62

24. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง (แก๊ส) ประจ้าเดือน ตุลาคม 2562 31,107.00 31,107.00  เฉพาะ  
เจาะจง

ร้าน สมศักด์ิอิเล็คทรอนิกส์ 31,107.00 ร้าน สมศักด์ิอิเล็คทรอนิกส์ 31,107.00 เป็นผู้มีอาชีพ 11/2563 1-ต.ค.-62

25. จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ้าเดือน 
ตุลาคม 2562

614.00 614.00  เฉพาะ  
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 614.00 กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 614.00 เป็นผู้มีอาชีพ 12/2563 1-ต.ค.-62

26. จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พื้นที่เทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล จ้านวน 3 ศูนย์ เป็น
เวลา 3 เดือน (ต.ค.2562-ธ.ค.2562)

29,497.04 29,497.04 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด 29,497.04 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด 29,497.04 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2563 1-ต.ค.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  ตลุาคม  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
27. จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เปิดเทอม 1-10 ต.ค.62 

จ้านวน 8 วัน นมถุง ปิดเทอม 11-31 ต.ค. 62 จ้านวน 13 
วัน นมกล่อง (ส้าหรับโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว จ้านวน 
48 คน และโรงเรียนบ้านปันง้าว จ้านวน 62 คน)

16,973.00 16,973.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด 16,973.00 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด 16,973.00 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2563 1-ต.ค.-62

28. จ้างเหมาพ่นเคมีหมอกควันก้าจัดยุงลาย ณ บ้านเลขที่ 280
 หมู่ที่ 3 ต้าบลห้างฉัตร อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง 
คร้ังที่2 ในวันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2562

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายวันพิชิต  อุตมา 500.00 นายวันพิชิต  อุตมา 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2563 2-ต.ค.-62

29. จ้างเหมาพ่นเคมีหมอกควันก้าจัดยุงลาย ณ บ้านเลขที่ 280
 หมู่ที่ 3 ต้าบลห้างฉัตร อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง 
คร้ังที่2 ในวันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2562

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสมหวัง  กาต๊ะ 500.00 นายสมหวัง  กาต๊ะ 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 3/2563 2-ต.ค.-62

30. จ้างเหมาพ่นเคมีหมอกควันก้าจัดยุงลาย ณ บ้านเลขที่ 290
 และบ้านเลขที่ 309 หมู่ที่ 3 ต้าบลห้างฉัตร อ้าเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดล้าปาง คร้ังที่ 2 ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม 
2562

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายวันพิชิต  อุตมา 500.00 นายวันพิชิต  อุตมา 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 4/2563 2-ต.ค.-62

31. จ้างเหมาพ่นเคมีหมอกควันก้าจัดยุงลาย ณ บ้านเลขที่ 290
 และบ้านเลขที่ 309 หมู่ที่ 3 ต้าบลห้างฉัตร อ้าเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดล้าปาง คร้ังที่ 2 ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม 
2562

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสมหวัง  กาต๊ะ 500.00 นายสมหวัง  กาต๊ะ 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 5/2563 2-ต.ค.-62

32. จ้างเหมาบริการปรับปรุงเว็บไซต์และต่ออายุเว็บไซต์
เทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล (www.maetan.go.th)

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน แอลพีเทคโนโลยี 7,500.00 ร้าน แอลพีเทคโนโลยี 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 6/2563 11-ต.ค.-62

33. จ้างเหมาจัดท้าพวงมาลา พิธีบ้าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร้าลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ในวันที1่3 ตุลาคม  2562

1,000.00 1,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายนคร  ชาวเขลางค์ 1,000.00 นายนคร  ชาวเขลางค์ 1,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 7/2563 11-ต.ค.-62

34. จ้างเหมาจัดท้าพวงมาลา พิธีบ้าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร้าลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในวันที่  23  ตุลาคม  2562

1,000.00 1,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายนคร  ชาวเขลางค์ 1,000.00 นายนคร  ชาวเขลางค์ 1,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 8/2563 22-ต.ค.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  ตลุาคม  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)
35. จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม เคร่ืองพ่นหมอกควัน 

หมายเลขครุภัณฑ์ 054-47-0002 และเคร่ืองพ่นหมอก
ควันหมายเลขครุภัณฑ์ 054-58-0004

1,620.00 1,620.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน รุ่งเรืองคาร์เซอร์วิส 1,620.00 ร้าน รุ่งเรืองคาร์เซอร์วิส 1,620.00 เป็นผู้มีอาชีพ 9/2563 22-ต.ค.-62

36. จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล  ตามโครงการจัดงานบุญกินข้าว
สลาก (สลากภัต)  ประจ้าปีงบประมาณ 2563

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 10/2563 22-ต.ค.-62

37. จ้างท้าวัสดุส้านักงาน (ตรายาง) แผนงานบริหารงานทั่วไป 810.00 810.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน โล่ล้าปาง 810.00 ร้าน โล่ล้าปาง 810.00 เป็นผู้มีอาชีพ 11/2563 22-ต.ค.-62

38. จ้างท้าวัสดุส้านักงาน (ตรายาง) แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

270.00 270.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน โล่ล้าปาง 270.00 ร้าน โล่ล้าปาง 270.00 เป็นผู้มีอาชีพ 12/2563 22-ต.ค.-62

39. จัดซ้ือของที่ใช้ในพิธีทางศาสนา  ตามโครงการจัดงานบุญ
กินข้าวสลาก (สลากภัต)  ประจ้าปีงบประมาณ 2563

3,200.00 3,200.00  เฉพาะ  
เจาะจง

ร้าน เลิศวรรณา 3,200.00 ร้าน เลิศวรรณา 3,200.00 เป็นผู้มีอาชีพ 13/2563 22-ต.ค.-62

40. จ้างท้าวัสดุส้านักงาน (ตรายาง) แผนงานการศึกษา 540.00 540.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน โล่ล้าปาง 540.00 ร้าน โล่ล้าปาง 540.00 เป็นผู้มีอาชีพ 13/2563 22-ต.ค.-62

41. จัดซ้ือน้้าด่ืมและน้้าแข็งหลอดเล็ก  ตามกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมร้าลึก เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในวันที่  23  ตุลาคม  2562

444.00 444.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางศรีรัตน์  วังมูล 444.00 นางศรีรัตน์  วังมูล 444.00 เป็นผู้มีอาชีพ 14/2563 22-ต.ค.-62

42. จ้างท้าวัสดุส้านักงาน (ตรายาง) แผนงานบริหารงานคลัง 2,850.00 2,850.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน โล่ล้าปาง 2,850.00 ร้าน โล่ล้าปาง 2,850.00 เป็นผู้มีอาชีพ 14/2563 22-ต.ค.-62

43. จ้างเหมาจัดสถานที่ภายในบริเวณงาน ตามโครงการจัด
งานบุญกินข้าวสลาก (สลากภัต) ประจ้าปีงบประมาณ 2563

4,000.00 4,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางจันทร์ทิพย์  ทองสุก 4,000.00 นางจันทร์ทิพย์  ทองสุก 4,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 15/2563 25-ต.ค.-62

44. จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียงภายในบริเวณงาน  ตามโครงการ
จัดงานบุญกินข้าวสลาก (สลากภัต)  ประจ้าปีงบประมาณ 
2563

4,000.00 4,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสมพงษ์  แสงบุญเรือง 4,000.00 นายสมพงษ์  แสงบุญเรือง 4,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 16/2563 25-ต.ค.-62

45. จ้างท้าวัสดุส้านักงาน (ตรายาง) แผนงานเคหะและชุมชน 900.00 900.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน โล่ล้าปาง 2,850.00 ร้าน โล่ล้าปาง 2,850.00 เป็นผู้มีอาชีพ 17/2563 25-ต.ค.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  ตลุาคม  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 

แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
46. จ้างท้าวัสดุส้านักงาน (ตรายาง) แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน
270.00 270.00 เฉพาะ 

เจาะจง
ร้าน โล่ล้าปาง 270.00 ร้าน โล่ล้าปาง 270.00 เป็นผู้มีอาชีพ 18/2563 25-ต.ค.-62

47. จ้างท้าวัสดุส้านักงาน (ตรายาง) แผนงานสาธารณสุข 270.00 270.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน โล่ล้าปาง 270.00 ร้าน โล่ล้าปาง 270.00 เป็นผู้มีอาชีพ 19/2563 25-ต.ค.-62

48. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน  (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 6,681.00 6,681.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 6,681.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 6,681.00 เป็นผู้มีอาชีพ 15/2563 29-ต.ค.-62

49. จ้างเหมาซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาครุภัณฑ์ส้านักงาน 
(เคร่ืองปรับอากาศ)  หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0012, 
420-49-0013, 420-50-0019  และหมายเลขครุภัณฑ์ 
420-61-0027

1,280.00 1,280.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ล้าปาง

1,280.00 ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ล้าปาง

1,280.00 เป็นผู้มีอาชีพ 20/2563 29-ต.ค.-62

50. จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง) รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียนกท 8398 ล้าปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 
001-55-0002

3,200.00 3,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. ทิพย์ช้างออโต้แอร์แอนด์
เซอร์วิส

3,200.00 หจก. ทิพย์ช้างออโต้แอร์แอนด์
เซอร์วิส

3,200.00 เป็นผู้มีอาชีพ 21/2563 29-ต.ค.-62

51. จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์
ส้านักงาน) เคร่ืองถ่ายเอกสาร Fuji Xerox 
DocuCentre-V3060  หมายเลขครุภัณฑ์ 417-60-0006

2,000.00 2,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 2,000.00 หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 2,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 22/2563 29-ต.ค.-62

52. จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง) รถจักรยานยนต์  หมายเลข-
ทะเบียน กวร 233 ล้าปาง  หมายเลขครุภัณฑ์ 
009-42-0001

2,300.00 2,300.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน อภิสิทธิ์ยนต์ 2,300.00 ร้าน อภิสิทธิ์ยนต์ 2,300.00 เป็นผู้มีอาชีพ 23/2563 29-ต.ค.-62

53. จ้างเหมาซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาครุภัณฑ์ส้านักงาน 
(เคร่ืองปรับอากาศ) ห้องประชุมสภา  หมายเลขครุภัณฑ์ 
420-57-0023

600.00 600.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ล้าปาง

600.00 ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ล้าปาง

600.00 เป็นผู้มีอาชีพ 24/2563 29-ต.ค.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

วันที ่ 31  เดอืน  ตลุาคม  พ.ศ. 2562

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
54. จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เปิดเทอม 1 พ.ย. 2562 -

 27 มี.ค.2563 จ้านวน 102 วัน นมถุง ปิดเทอม 28 มี.ค. 
2563 - 15 พ.ค. 2563 จ้านวน 28 วัน นมกล่อง (ส้าหรับ
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาวจ้านวน 48 คน และโรงเรียน
บ้านปันง้าว จ้านวน 62 คน)

97,913.20 97,913.20 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด 97,913.20 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด 97,913.20 เป็นผู้มีอาชีพ 3/2563 30-ต.ค.-62

55. จัดซ้ือถ่านส้าหรับใช้กับเมรุเผาศพระบบปิดแบบใช้ถ่าน 
ส้าหรับเผาศพนางศรี  หน่อวงค์  ในวันพฤหัสบดีที่  31  
ตุลาคม  2562

750.00 750.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายนคร  วงศ์ปัน 750.00 นายนคร  วงศ์ปัน 750.00 เป็นผู้มีอาชีพ 16/2563 30-ต.ค.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  ตลุาคม  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 
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