
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป) ประจ้าเดือน ธันวาคม 2562
5,649.00 5,649.00  เฉพาะ  

เจาะจง
บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 5,649.00 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 5,649.00 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2563 1-ต.ค.-62

2. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานบริหารงาน
คลัง)ประจ้าเดือน ธันวาคม 2562

165.30 165.30  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 165.30 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 165.30 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2563 1-ต.ค.-62

3. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานรักษาความ
สงบภายใน) ประจ้าเดือน ธันวาคม 2562

9,317.50 9,317.50  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 9,317.50 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 9,317.50 เป็นผู้มีอาชีพ 3/2563 1-ต.ค.-62

4. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานสาธารณสุข) 
ประจ้าเดือน ธันวาคม 2562

18,320.80 18,320.80  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 18,320.80 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 18,320.80 เป็นผู้มีอาชีพ 4/2563 1-ต.ค.-62

5. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ (เทศบาล) ประจ้าเดือน ธันวาคม 2562 260.00 260.00  เฉพาะ  
เจาะจง

ร้าน 149 การค้า 260.00 ร้าน 149 การค้า 260.00 เป็นผู้มีอาชีพ 8/2563 1-ต.ค.-62

6. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ (หมู่บ้าน) ประจ้าเดือน ธันวาคม 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

7. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แก๊ส) ประจ้าเดือน 
ธันวาคม 2562

34,384.00 34,384.00  เฉพาะ  
เจาะจง

ร้าน สมศักด์ิอิเล็คทรอนิกส์ 34,384.00 ร้าน สมศักด์ิอิเล็คทรอนิกส์ 34,384.00 เป็นผู้มีอาชีพ 11/2563 1-ต.ค.-62

8. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจ้าเดือน 
ธันวาคม 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 ธันวาคม 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 ธันวาคม 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 ธันวาคม 
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 ธันวาคม 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 ธันวาคม 
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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ธันวาคม  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
14. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารงาน

การศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ้าเดือน ธันวาคม 
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 ธันวาคม 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 ธันวาคม 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 ธันวาคม 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 ธันวาคม 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 ธันวาคม 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 ธันวาคม 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 ธันวาคม 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. จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับเทศบาลห้างฉัตรแม่ตาล ประจ้าเดือน 
ธันวาคม 2562

1,843.00 1,843.00  เฉพาะ  
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 1,843.00 กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 1,843.00 เป็นผู้มีอาชีพ 32/2563 29-พ.ย.-62

23. จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ้าเดือน 
ธันวาคม 2562

614.00 614.00  เฉพาะ  
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 614.00 กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 614.00 เป็นผู้มีอาชีพ 33/2563 29-พ.ย.-62

24. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (งานฌาปนสถาน) 
ประจ้าเดือน ธันวาคม 2562

5,453.00 5,453.00  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 5,453.00 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 5,453.00 เป็นผู้มีอาชีพ 34/2563 29-พ.ย.-62

25. จ้างเหมาคนงานประจ้าเมรุ ประจ้าเดือน ธันวาคม 2562 3,500.00 3,500.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายสมชาติ  อุปค้า 3,500.00 นายสมชาติ  อุปค้า 3,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 39/2563 29-พ.ย.-62

ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

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

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ธันวาคม  2562 แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
26. จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล การจัดประชุมคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 40/2563 2-ธ.ค.-62

27. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหารงานคลัง) 21,840.00 21,840.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์
 เซอร์วิส

21,840.00 หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์
 เซอร์วิส

21,840.00 เป็นผู้มีอาชีพ 35/2563 3-ธ.ค.-62

28. จ้างเหมาตรวจเช็คระบบอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ 
(แผนงานบริหารงานคลัง)

620.00 620.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์
 เซอร์วิส

620.00 หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์
 เซอร์วิส

620.00 เป็นผู้มีอาชีพ 41/2563 3-ธ.ค.-62

หจก. พี เอ็ม ดี แลนด์สเคป 338,500.00
บริษัท ไทยพนาล้าปาง จ้ากัด 339,000.00
 หจก. บุญทิพย์ชุดา 340,600.00

30. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 14,000.00 14,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 14,000.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 14,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 36/2563 9-ธ.ค.-62

31. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (แผนงานสาธารณสุข) เพื่อใช้
ในงานก้าจัดขยะมูลฝอย

9,610.00 9,610.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เจริญกิจการค้า 9,610.00 ร้าน เจริญกิจการค้า 9,610.00 เป็นผู้มีอาชีพ 37/2563 12-ธ.ค.-62

32. จัดซ้ือของรางวัลส้าหรับการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ตาม
โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุต้าบลห้างฉัตร ประจ้าปี 2562

15,000.00 15,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ตรีทิพย์รินลณี คอมเมิร์ช 15,000.00 ร้าน ตรีทิพย์รินลณี คอมเมิร์ช 15,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 38/2563 12-ธ.ค.-62

33. จ้างเหมาบริการรถดูดส่ิงปฏิกูล (สูบส้วม) 4,000.00 4,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสฤษฎ์พงศ์    ทายะ 4,000.00 นายสฤษฎ์พงศ์    ทายะ 4,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 42/2563 12-ธ.ค.-62

34. จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมเล่ือยโซ่ยนต์ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 090-60-0002

1,900.00 1,900.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านทูลทวี 1,900.00 ร้านทูลทวี 1,900.00 เป็นผู้มีอาชีพ 43/2563 12-ธ.ค.-62

35. จ้างเหมาจัดท้าป้าย (ไวนิล) ตามโครงการแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุต้าบลห้างฉัตร ประจ้าปี 2563

6,500.00 6,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 6,500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 6,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 44/2563 12-ธ.ค.-62

36. จ้างเหมาจัดท้าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส้าหรับการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 
ประจ้าปี พ.ศ. 2562

700.00 700.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางเพิ่มพร  ค้าลังกา 700.00 นางเพิ่มพร  ค้าลังกา 700.00 เป็นผู้มีอาชีพ 45/2563 12-ธ.ค.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ธันวาคม  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

หจก. พี เอ็ม ดี แลนด์สเคป 338,500.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

16/2563 6-ธ.ค.-6229. จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ 7 บ้านปัน
ง้าว (สายเลียบล้าน้้าแม่ฮาว-ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ (ฮ่องขี้
เห็น)) ต้าบลห้างฉัตร อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง

338,500.00 340,600.00 เฉพาะ 
เจาะจง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
37. จัดซ้ือเคร่ืองด่ืม น้้าด่ืม น้้าแข็ง ส้าหรับนักกีฬาผู้สูงอายุ 

ตามโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุต้าบลห้างฉัตร ประจ้าปี 
2563

3,800.00 3,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ตรีทิพย์รินลณี คอมเมิร์ช 3,800.00 ร้าน ตรีทิพย์รินลณี คอมเมิร์ช 3,800.00 เป็นผู้มีอาชีพ 39/2563 17-ธ.ค.-62

38. จัดซ้ือน้้าด่ืม, น้้าแข็งหลอดเล็ก และถุงด้า  ตามโครงการ
จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในการจัดกิจกรรมจิต
อาสา “เราท้าความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ “จิตอาสา
พัฒนา”

2,190.00 2,190.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายรัตน์  ฟูทอง 2,190.00 นายรัตน์  ฟูทอง 2,190.00 เป็นผู้มีอาชีพ 40/2563 17-ธ.ค.-62

39. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องในการเตรียมการและด้าเนิน
โครงการ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 
ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราท้าความ ดี ด้วยหัวใจ” 
ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนา”

4,070.00 4,070.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 4,070.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 4,070.00 เป็นผู้มีอาชีพ 41/2563 17-ธ.ค.-62

40. จัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เชิญประทับ/ประดับโต๊ะหมู่บูชา และจัดซ้ือผ้าร้ิวเพื่อ
ประดับบริเวณการจัดพิธี ตามโครงการปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรม
ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี

16,915.00 16,915.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 16,915.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 16,915.00 เป็นผู้มีอาชีพ 42/2563 17-ธ.ค.-62

41. จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียง  ตามโครงการแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุต้าบลห้างฉัตร ประจ้าปี 2563

3,500.00 3,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายมีศักด์ิ  หม้อศรีใจ 3,500.00 นายมีศักด์ิ  หม้อศรีใจ 3,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 46/2563 17-ธ.ค.-62

42. จ้างเหมาตกแต่งเวทีและสถานที่ ตามโครงการจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร. ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เรา
ท้าความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนา”

5,000.00 5,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางปนัดดา  ค้าบุญ 5,000.00 นางปนัดดา  ค้าบุญ 5,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 47/2563 17-ธ.ค.-62

43. จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียงกลางแจ้ง ตามโครงการจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร. ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เรา
ท้าความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนา”

7,000.00 7,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวกันตินันท์  กาญจนวงศ์ 7,000.00 นางสาวกันตินันท์  กาญจนวงศ์ 7,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 48/2563 17-ธ.ค.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ธันวาคม  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
44. จ้างเหมาจัดท้ากรวยดอกไม้สดและจัดพานพุ่มดอกไม้สด 

ตามโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี

1,000.00 1,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางปนัดดา  ค้าบุญ 1,000.00 นางปนัดดา  ค้าบุญ 1,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 49/2563 17-ธ.ค.-62

45. จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง) รถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลข-
ทะเบียน กง 2029 ล้าปาง  หมายเลขครุภัณฑ์ 
001-45-0001

2,485.00 2,485.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน รุ่งเรืองคาร์เซอร์วิส 2,485.00 ร้าน รุ่งเรืองคาร์เซอร์วิส 2,485.00 เป็นผู้มีอาชีพ 50/2563 17-ธ.ค.-62

46. จ้างเหมาจัดท้าป้าย ตามโครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ประจ้าปี 2563 ระดับต้าบล

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 51/2563 24-ธ.ค.-62

47. จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พื้นที่เทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล จ้านวน 3 ศูนย์ เป็น
เวลา 3 เดือน (ม.ค.2563-มี.ค.2563)

29,888.04 29,888.04 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด 29,888.04 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด 29,888.04 เป็นผู้มีอาชีพ 4/2563 26-ธ.ค.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ธันวาคม  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 
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