
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป) ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 2562
6,660.40 6,660.40  เฉพาะ  

เจาะจง
บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 6,660.40 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 6,660.40 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2563 1-ต.ค.-62

2. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานบริหารงาน
คลัง)ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 2562

80.70 80.70  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 80.70 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 80.70 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2563 1-ต.ค.-62

3. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานรักษาความ
สงบภายใน) ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 2562

7,000.00 7,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 7,000.00 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 7,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 3/2563 1-ต.ค.-62

4. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานสาธารณสุข) 
ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 2562

15,966.20 15,966.20  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 15,966.20 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 15,966.20 เป็นผู้มีอาชีพ 4/2563 1-ต.ค.-62

5. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานเคหะและ
ชุมชน) ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 2562

80.70 80.70  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 80.70 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 80.70 เป็นผู้มีอาชีพ 6/2563 1-ต.ค.-62

6. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ (เทศบาล) ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 
2562

270.00 270.00  เฉพาะ  
เจาะจง

ร้าน 149 การค้า 270.00 ร้าน 149 การค้า 270.00 เป็นผู้มีอาชีพ 8/2563 1-ต.ค.-62

7. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ (หมู่บ้าน) ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 
2562

2,100.00 2,100.00  เฉพาะ  
เจาะจง

ร้าน 149 การค้า 2,100.00 ร้าน 149 การค้า 2,100.00 เป็นผู้มีอาชีพ 9/2563 1-ต.ค.-62

8. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แก๊ส) ประจ้าเดือน 
พฤศจิกายน 2562

32,335.00 32,335.00  เฉพาะ  
เจาะจง

ร้าน สมศักด์ิอิเล็คทรอนิกส์ 32,335.00 ร้าน สมศักด์ิอิเล็คทรอนิกส์ 32,335.00 เป็นผู้มีอาชีพ 11/2563 1-ต.ค.-62

9. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจ้าเดือน 
พฤศจิกายน 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

10. จ้างเหมาบริการคนจัดเก็บขยะ ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 
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

11. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารในงานการ
เจ้าหน้าที่และงานนิติการ ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 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

12. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนและงานบริหารทั่วไป ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 
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

13. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนและงานบริหารทั่วไป พฤศจิกายน 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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
14. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการ

ประชาสัมพันธ์และบันทึกข้อมูล ประจ้าเดือน พฤศจิกายน
 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

15. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารงาน
การศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ้าเดือน 
พฤศจิกายน 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

16. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 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

17. จ้างเหมาบริการ คนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ ฌาปน
สถาน ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 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

18. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะ ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 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

19. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะ ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 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

20. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะ ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 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

21. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะ ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 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

22. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาดภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 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

23. จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับเทศบาลห้างฉัตรแม่ตาล ประจ้าเดือน 
พฤศจิกายน 2562

2,793.00 2,793.00  เฉพาะ  
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,793.00 กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,793.00 เป็นผู้มีอาชีพ 17/2563 31-ต.ค.-62

24. จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ้าเดือน 
พฤศจิกายน 2562

614.00 614.00  เฉพาะ  
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 614.00 กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 614.00 เป็นผู้มีอาชีพ 18/2563 31-ต.ค.-62

25. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (งานฌาปนสถาน) 
ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 2562

5,531.40 5,531.40  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 5,531.40 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 5,531.40 เป็นผู้มีอาชีพ 19/2563 31-ต.ค.-62

26. จ้างเหมาคนงานประจ้าเมรุ ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 2562 2,800.00 2,800.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายสมชาติ  อุปค้า 2,800.00 นายสมชาติ  อุปค้า 2,800.00 เป็นผู้มีอาชีพ 25/2563 31-ต.ค.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
27. จ้างเหมาซ่อมแซมรถสามล้อเคร่ือง (ซาเล็ง)  หมายเลข

ครุภัณฑ์ 011-58-0003  และรถสามล้อเคร่ือง (ซาเล็ง)  
หมายเลขครุภัณฑ์ 011-58-0004

3,620.00 3,620.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน อภิสิทธิยนต์ 3,620.00 ร้าน อภิสิทธิยนต์ 3,620.00 เป็นผู้มีอาชีพ 26/2563 1-พ.ย.-62

หจก. ซอฟท์ เฮาส์ (จีไอเอส) 449,930.00
ร้าน พันธ์ทิพย์เซอร์วิส 470,075.00
ร้าน ซอฟท์แวร์เทค 496,800.00

29. จัดซ้ือถ่านส้าหรับใช้กับเมรุเผาศพระบบปิดแบบใช้ถ่าน 
ส้าหรับเผาศพนายมนัส  พรมน้อย  ในวันจันทร์ที่  4  
พฤศจิกายน  2562

750.00 750.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายนคร  วงศ์ปัน 750.00 นายนคร  วงศ์ปัน 750.00 เป็นผู้มีอาชีพ 20/2563 4-พ.ย.-62

30. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า ส้าหรับจัดประดับตกแต่ง
ภายในบริเวณงาน ตามโครงการจัดงานส่งเสริมประเพณียี่
เป็ง  (ลอยกระทง) ประจ้าปีงบประมาณ 2563

32,510.00 32,510.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ล้าปาง 
จ้ากัด

32,510.00 บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ล้าปาง 
จ้ากัด

32,510.00 เป็นผู้มีอาชีพ 21/2563 5-พ.ย.-62

31. จ้างเหมาจัดท้าป้าย (ไวนิล) ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการ
จัดงานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจ้าปี
งบประมาณ 2563

11,000.00 11,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 11,000.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 11,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 27/2563 5-พ.ย.-62

32. จ้างเหมาจัดท้าแพพร้อมตกแต่ง ส้าหรับให้ประชาชนลง
ลอยกระทง ตามโครงการจัดงานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง 
(ลอยกระทง) ประจ้าปีงบประมาณ 2563

5,000.00 5,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสมพงษ์  แสงบุญเรือง 5,000.00 นายสมพงษ์  แสงบุญเรือง 5,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 28/2563 5-พ.ย.-62

33. จ้างเหมาเกี่ยวกับการประกวดประเภทต่าง ๆ  ตาม
โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) 
ประจ้าปีงบประมาณ 2563

2,200.00 2,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวนงเยาว์  ใหม่ค้าแปง 2,200.00 นางสาวนงเยาว์  ใหม่ค้าแปง 2,200.00 เป็นผู้มีอาชีพ 29/2563 5-พ.ย.-62

34. จัดซ้ือน้้าด่ืม, น้้าแข็งหลอดเล็ก และถุงด้า  ในการจัด
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการจิตอาสาพระราชทาน 
904วปร.  ในวันที่  7  พฤศจิกายน  2562

882.00 882.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางศรีรัตน์  วังมูล 882.00 นางศรีรัตน์  วังมูล 882.00 เป็นผู้มีอาชีพ 22/2563 6-พ.ย.-62

4-พ.ย.-6228. จ้างเหมาส้ารวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดท้าบัญชีรายการ
ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และน้าเข้าระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ประจ้าปี 2563

449,930.00 450,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. ซอฟท์ เฮาส์ (จีไอเอส) 449,930.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

15/2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)

ร้าน โน๊ตปลูกต้นรักเวดด้ิง 90,000.00
นางนภา  ยุวารี 95,000.00
นางสุวิภา  ไพศาล 98,000.00

นางปนัดดา  ค้าบุญ 32,000.00
นางปัทมา  สารสุรินทร์ 33,000.00
นางบัวผา  สุวรรณศร 33,500.00

ร้าน บีคอม 55,000.00
ร้าน ไลท์แมน ซีสเท็ม 75,000.00
ร้าน นีโอ-ไลท์ 85,000.00

38. จัดซ้ือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน  ตามโครงการจัดงาน
ส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจ้าปีงบประมาณ 
2563

800.00 800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 800.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 800.00 เป็นผู้มีอาชีพ 23/2563 7-พ.ย.-62

ร้าน สุคนธ์เจริญยนต์ 30,930.00
ร้าน รัตติยาเจริญยนต์ 31,240.00
ร้าน อู่เทวาศักด์ิการช่าง 31,420.00

40. จ้างเหมาจัดท้าป้าย (ไวนิล) เพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและส่ิงปลูก
สร้างแก่ประชาชน

4,000.00 4,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 4,000.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 4,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 33/2563 14-พ.ย.-62

ร้าน สุคนธ์เจริญยนต์ 16,560.00
ร้าน  รัตติยาเจริญยนต์ 17,105.00
ร้าน อู่เทวาศักด์ิการช่าง 17,670.00

42. จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ือง
ส้ารองไฟ)  หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0124

850.00 850.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 850.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 850.00 เป็นผู้มีอาชีพ 35/2563 19-พ.ย.-62

43. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (แผนงานสาธารณสุข) เพื่อใช้
ในงานก้าจัดขยะมูลฝอย

9,915.00 9,915.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เจริญกิจการค้า 9,915.00 ร้าน เจริญกิจการค้า 9,915.00 เป็นผู้มีอาชีพ 25/2563 19-พ.ย.-62

44. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล

5,970.00 5,970.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เจริญกิจการค้า 5,970.00 ร้าน เจริญกิจการค้า 5,970.00 เป็นผู้มีอาชีพ 26/2563 20-พ.ย.-62

32,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางปนัดดา  ค้าบุญ 32,000.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

31/2563 6-พ.ย.-62

37. จ้างเหมาจัดท้าเวทีพร้อมเคร่ืองเสียง ตามโครงการจัดงาน
ส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจ้าปีงบประมาณ 
2563

55,000.00 55,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

18-พ.ย.-6241.

35. จ้างเหมาจัดท้าและตกแต่งขบวนรถแห่กระทงของเทศบาล
ต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล ตามโครงการจัดงานส่งเสริม
ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจ้าปีงบประมาณ 2563

90,000.00 90,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน โน๊ตปลูกต้นรักเวดด้ิง 90,000.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

30/2563 6-พ.ย.-62

ที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

จ้างเหมาซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง) รถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81-2425 ล้าปาง 
หมายเลขครุภัณฑ์ 005-53-0001

16,560.00 16,560.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุคนธ์เจริญยนต์ 16,560.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

34/2563

ร้าน บีคอม 55,000.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

32/2563

30,930.00

6-พ.ย.-62

36. จ้างเหมาจัดท้าสถานที่พร้อมประดับตกแต่งบริเวณเวทีการ
ประกวดนางนพมาศ ตามโครงการจัดงานส่งเสริมประเพณี
ยี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจ้าปีงบประมาณ 2563

32,000.00

เสนอราคา
ต้่าสุด

24/2563 14-พ.ย.-62

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

39. จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ เลข
ทะเบียน 81-2425 ล้าปาง หมายเลขครุภัณฑ์     
005-53-0001

30,930.00 30,930.00 เฉพาะ 
เจาะจง

งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ร้าน สุคนธ์เจริญยนต์

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
45. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน  (แผนงานสาธารณสุข) 6,640.00 6,640.00 เฉพาะ 

เจาะจง
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 6,640.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 6,640.00 เป็นผู้มีอาชีพ 27/2563 21-พ.ย.-62

ร้าน ห้างฉัตรสปอร์ต 79,993.00
ร้าน  แอล พี สปอร์ต 83,330.00
ร้าน ล้าปางสปอร์ท 86,200.00

47. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานรักษาความสงบภายใน) 4,900.00 4,900.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์
 เซอร์วิส

4,900.00 หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์
 เซอร์วิส

4,900.00 เป็นผู้มีอาชีพ 30/2563 27-พ.ย.-62

48. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้กับเคร่ืองตัดหญ้าของ
เทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล

1,500.00 1,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ทูลทวี 1,500.00 ร้าน ทูลทวี 1,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 31/2563 27-พ.ย.-62

49. จ้างเหมารถยกและพร้อมขนย้ายเคร่ืองสูบน้้าขนาดใหญ่ ณ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าปาง มายังจุดสูบน้้าบ้านปาง
ม่วง หมู่ที่ ๙ ต้าบลห้างฉัตร อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง 
เพื่อสูบน้้าเข้าในนาข้าวของเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัย
แล้ง ไปและกลับภายใน ๒ วัน (วันที่ ๒๘ - ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 5,000.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 5,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 36/2563 27-พ.ย.-62

50. จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์
ส้านักงาน) เคร่ืองถ่ายเอกสาร Fuji Xerox Docu
Centre-V3060  หมายเลขครุภัณฑ์ 417-60-0006

8,500.00 8,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 8,500.00 หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 8,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 37/2563 28-พ.ย.-62

51. จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มร่างรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

10,575.00 10,575.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ก๊อปปี้เบสท์ 10,575.00 ร้าน ก๊อปปี้เบสท์ 10,575.00 เป็นผู้มีอาชีพ 38/2563 29-พ.ย.-62

26-พ.ย.-6246. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์กีฬาประจ้าศูนย์กีฬาต้าบล และศูนย์
กีฬาประจ้าหมู่บ้าน ประจ้าปีงบประมาณ 2563

79,993.00 79,993.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ห้างฉัตรสปอร์ต 79,993.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

28/2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2562
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 
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