
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป) ประจําเดือน มกราคม 2563
5,563.20 5,563.20  เฉพาะ  

เจาะจง
บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 5,563.20 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 5,563.20 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2563 1-ต.ค.-62

2. จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานบริหารงาน
คลัง)ประจําเดือน มกราคม 2563

78.90 78.90  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 78.90 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 78.90 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2563 1-ต.ค.-62

3. จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานรักษาความ
สงบภายใน) ประจําเดือน มกราคม 2563

12,305.50 12,305.50  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 12,305.50 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 12,305.50 เป็นผู้มีอาชีพ 3/2563 1-ต.ค.-62

4. จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานสาธารณสุข) 
ประจําเดือน มกราคม 2563

19,822.50 19,822.50  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 19,822.50 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 19,822.50 เป็นผู้มีอาชีพ 4/2563 1-ต.ค.-62

5. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ (เทศบาล) ประจําเดือน มกราคม 2563 280.00 280.00  เฉพาะ  
เจาะจง

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

6. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ (หมู่บ้าน) ประจําเดือน มกราคม 2563 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) ประจําเดือน 
มกราคม 2563

28,244.00 28,244.00  เฉพาะ  
เจาะจง

ร้าน สมศักด์ิอิเล็คทรอนิกส์ 28,244.00 ร้าน สมศักด์ิอิเล็คทรอนิกส์ 28,244.00 เป็นผู้มีอาชีพ 11/2563 1-ต.ค.-62

8. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจําเดือน 
มกราคม 2563

11,770.00 11,770.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.
ไอ.จี จํากัด

11,770.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.
ไอ.จี จํากัด

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

9. จ้างเหมาบริการคนจัดเก็บขยะ ประจําเดือน มกราคม 2563 9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

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

10. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารในงานการ
เจ้าหน้าที่และงานนิติการ ประจําเดือน มกราคม 2563

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

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

11. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนและงานบริหารทั่วไป ประจําเดือน มกราคม 
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 มกราคม 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

13. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์และบันทึกข้อมูล ประจําเดือน มกราคม 
2563

9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มกราคม  2563
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2563

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
14. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารงาน

การศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจําเดือน มกราคม 
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 ประจําเดือน มกราคม 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 คนทําความสะอาด ดูแลต้นไม้ ฌาปน
สถาน ประจําเดือน มกราคม 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. จ้างเหมาบริการคนทําความสะอาด ดูแลต้นไม้ สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะ ประจําเดือน มกราคม 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. จ้างเหมาบริการคนทําความสะอาด ดูแลต้นไม้ สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะ ประจําเดือน มกราคม 2563

8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

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

19. จ้างเหมาบริการคนทําความสะอาด ดูแลต้นไม้ สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะ ประจําเดือน มกราคม 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. จ้างเหมาบริการคนทําความสะอาด ดูแลต้นไม้ สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะ ประจําเดือน มกราคม 2563

8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

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

21. จ้างเหมาบริการคนทําความสะอาดภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ประจําเดือน มกราคม 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. จัดซ้ือน้ําด่ืมสําหรับเทศบาลห้างฉัตรแม่ตาล ประจําเดือน 
มกราคม 2563

1,897.00 1,897.00  เฉพาะ  
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้ําด่ืมบ้านแม่ฮาว 1,897.00 กลุ่มผลิตน้ําด่ืมบ้านแม่ฮาว 1,897.00 เป็นผู้มีอาชีพ 43/2563 27-ธ.ค.-62

23. จัดซ้ือน้ําด่ืมสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจําเดือน 
มกราคม 2563

334.00 334.00  เฉพาะ  
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้ําด่ืมบ้านแม่ฮาว 334.00 กลุ่มผลิตน้ําด่ืมบ้านแม่ฮาว 334.00 เป็นผู้มีอาชีพ 44/2563 27-ธ.ค.-62

24. จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (งานฌาปนสถาน) 
ประจําเดือน มกราคม 2563

6,690.00 6,690.00  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 6,690.00 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 6,690.00 เป็นผู้มีอาชีพ 45/2563 27-ธ.ค.-62

25. จ้างเหมาคนงานประจําเมรุ ประจําเดือน มกราคม 2563 4,200.00 4,200.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายสมชาติ  อุปคํา 4,200.00 นายสมชาติ  อุปคํา 4,200.00 เป็นผู้มีอาชีพ 52/2563 27-ธ.ค.-62

ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง
วันที ่ 31  เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2563

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มกราคม  2563 แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
26. จัดซ้ือสังฆทาน  ตามโครงการทําบุญเทศบาลตําบลห้าง

ฉัตรแม่ตาล ประจําปีงบประมาณ 2563
3,080.00 3,080.00 เฉพาะ 

เจาะจง
ร้าน พอใจขายถูก 3,080.00 ร้าน พอใจขายถูก 3,080.00 เป็นผู้มีอาชีพ 46/2563 3-ม.ค.-63

27. จัดซ้ือของที่เกี่ยวข้องกับพิธีทางศาสนา  ตามโครงการ
ทําบุญเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจําปีงบประมาณ
 2563

1,460.00 1,460.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน พอใจขายถูก 1,460.00 ร้าน พอใจขายถูก 1,460.00 เป็นผู้มีอาชีพ 47/2563 3-ม.ค.-63

28. จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร่ี) สําหรับ
รถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81-2425 ลําปาง หมายเลข
ครุภัณฑ์ 005-53-0001

4,600.00 4,600.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านทูลทวี 4,600.00 ร้านทูลทวี 4,600.00 เป็นผู้มีอาชีพ 48/2563 3-ม.ค.-63

29. จ้างเหมาจัดทําเคร่ืองสืบชะตา ตามโครงการทําบุญ
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจําปีงบประมาณ 2563

3,000.00 3,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายทรง  บุญคําสูง 3,000.00 นายทรง  บุญคําสูง 3,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 53/2563 3-ม.ค.-63

30. จ้างเหมาจัดทําภัตตาหารถวายพระ ตามโครงการทําบุญ
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจําปีงบประมาณ 2563

900.00 900.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางจันทร์ฟอง  ใจคําวัง 900.00 นางจันทร์ฟอง  ใจคําวัง 900.00 เป็นผู้มีอาชีพ 54/2563 3-ม.ค.-63

31. จัดซ้ือขนม ของขวัญ ของรางวัล ตามโครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ ประจําปี 2563

29,079.00 29,079.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ทองใบลําปาง 29,079.00 ร้าน ทองใบลําปาง 29,079.00 เป็นผู้มีอาชีพ 49/2563 7-ม.ค.-63

32. จ้างเหมาจัดทําป้าย (ไวนิล) ตามโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปี 2563

5,500.00 5,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 5,500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 5,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 55/2563 7-ม.ค.-63

33. จ้างเหมาจัดทําป้าย (ไวนิล) สําหรับประชาสัมพันธ์การ
ลงทะเบียนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ 2564

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 56/2563 7-ม.ค.-63

34. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ อื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน ตาม
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2563

2,455.00 2,455.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ทองใบลําปาง 2,455.00 ร้าน ทองใบลําปาง 2,455.00 เป็นผู้มีอาชีพ 50/2563 9-ม.ค.-63

หจก.สินทวีเคหะกิจ 57,400.00
หจก.ต๋ีเล็ก ธุรกิจการโยธา 57,700.00
หจก.ดวงดาว บิ้วด้ิง ซัพพลาย 58,000.00

36. จ้างเหมาจัดทําเวทีพร้อมเคร่ืองเสียงภายในบริเวณงาน 
ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2563

7,000.00 7,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายอาทิตย์  หม้อศรีใจ 7,000.00 นายอาทิตย์  หม้อศรีใจ 7,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 57/2563 10-ม.ค.-63

หจก.สินทวีเคหะกิจ 57,400.00 เสนอราคา
ตํ่าสุด

17/2563 10-ม.ค.-6335. จ้างซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการฉาบด้วย
แอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ 6  บ้านขามแดง 
ตําบลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง (ซอยข้าง
ร้านชาตรีคาร์แคร์)

57,400.00 58,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

วันที ่ 31  เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2563

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มกราคม  2563 แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
37. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน สําหรับใช้เติมเคร่ืองยนต์

ของรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ 
3561 ลําปาง  หมายเลขครุภัณฑ์ 003-48-0001  และ
รถดับเพลิงเอนกประสงค์  หมายเลขทะเบียน บล 4832 
ลําปาง  หมายเลขครุภัณฑ์ 003-57-0002

3,500.00 3,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

อู่อ้ายบริการ 3,500.00 อู่อ้ายบริการ 3,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 51/2563 14-ม.ค.-63

38. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน  (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 12,011.00 12,011.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 12,011.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 12,011.00 เป็นผู้มีอาชีพ 52/2563 14-ม.ค.-63

39. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 38,390.00 38,390.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์
 เซอร์วิส

38,390.00 หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์
 เซอร์วิส

38,390.00 เป็นผู้มีอาชีพ 53/2563 14-ม.ค.-63

หจก. พี เอ็ม ดี แลนด์สเคป 160,000.00
บริษัท ไทยพนาลําปาง จํากัด 160,200.00
 หจก. บุญทิพย์ชุดา 161,300.00

41. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานเคหะและชุมชน) 18,600.00 18,600.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 18,600.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 18,600.00 เป็นผู้มีอาชีพ 54/2563 16-ม.ค.-63

42. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ  (แผนงานเคหะและ
ชุมชน)

27,531.00 27,531.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ลําปาง 
จํากัด

27,531.00 บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ลําปาง 
จํากัด

27,531.00 เป็นผู้มีอาชีพ 55/2563 16-ม.ค.-63

43. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน)

9,800.00 9,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์
 เซอร์วิส

9,800.00 หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์
 เซอร์วิส

9,800.00 เป็นผู้มีอาชีพ 56/2563 16-ม.ค.-63

44. จ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซม (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง) รถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน  กท 
8398 ลําปาง  หมายเลขครุภัณฑ์ 001-55-0002

8,815.00 8,815.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน รุ่งเรืองคาร์เซอร์วิส 8,815.00 ร้าน รุ่งเรืองคาร์เซอร์วิส 8,815.00 เป็นผู้มีอาชีพ 57/2563 17-ม.ค.-63

45. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหารงานคลัง) 579.00 579.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์
 เซอร์วิส

579.00 หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์
 เซอร์วิส

579.00 เป็นผู้มีอาชีพ 58/2563 17-ม.ค.-63

ร้าน พี เอม็ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ลําปาง 164,000.00
ร้าน ลําปางแอร์คอนดิชั่น 171,800.00
นายวรชิต คําดวงทิพย์ 173,400.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มกราคม  2563
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2563

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

หจก. พี เอ็ม ดี แลนด์สเคป 160,000.00 เสนอราคา
ตํ่าสุด

18/2563 16-ม.ค.-6340. จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านปันง้าว (ซอย
บ้านใหม่) ตําบลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง

160,000.00 161,300.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ลําปาง

164,000.00 เสนอราคา
ตํ่าสุด

5/2563 20-ม.ค.-6346. จัดซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน (เคร่ืองปรับอากาศ) แผนงาน
การศึกษา

164,000.00 168,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
47. จ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซม (ครุภัณฑ์งานบ้านงาน

ครัว) เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง หมายเลขครุภัณฑ์ 
441-58-0013 และเคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 
หมายเลขครุภัณฑ์ 441-59-0014, หมายเลขครุภัณฑ์ 
441-59-0015

2,135.00 2,135.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ทูลทวี 2,135.00 ร้าน ทูลทวี 2,135.00 เป็นผู้มีอาชีพ 58/2563 23-ม.ค.-63

48. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 930.00 930.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 930.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 930.00 เป็นผู้มีอาชีพ 59/2563 23-ม.ค.-63

49. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงานเคหะ
และชุมชน) เคร่ืองคอมพิวเตอร์  หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-55-0075

2,000.00 2,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์
 เซอร์วิส

2,000.00 หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์
 เซอร์วิส

2,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 59/2563 23-ม.ค.-63

50. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม  ตามโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษา ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว 5232”

4,000.00 4,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สตางค์ 4,000.00 ร้าน สตางค์ 4,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 60/2563 28-ม.ค.-63

51. จ้างเหมาจัดทําป้าย (ไวนิล) ตามโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร “การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา 
ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว 5232”

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 60/2563 28-ม.ค.-63

52. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม  ตาม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษา ของสถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/
ว 5232”

2,180.00 2,180.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สตางค์ 2,180.00 ร้าน สตางค์ 2,180.00 เป็นผู้มีอาชีพ 61/2563 28-ม.ค.-63

53. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน  (แผนงานบริหารงานคลัง) 22,139.00 22,139.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 22,139.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 22,139.00 เป็นผู้มีอาชีพ 62/2563 28-ม.ค.-63

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มกราคม  2563
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2563

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
54. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานการศึกษา) 19,720.00 19,720.00 เฉพาะ 

เจาะจง
หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์
 เซอร์วิส

19,720.00 หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์
 เซอร์วิส

19,720.00 เป็นผู้มีอาชีพ 63/2563 28-ม.ค.-63

55. จัดซ้ือถ่านสําหรับใช้กับเมรุเผาศพระบบปิดแบบใช้ถ่าน 
สําหรับเผาศพนายสมบูรณ์  บุญทะกุล  ในวันพฤหัสบดีที่  
30  มกราคม  2563

750.00 750.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายนคร  วงศ์ปัน 750.00 นายนคร  วงศ์ปัน 750.00 เป็นผู้มีอาชีพ 64/2563 29-ม.ค.-63

56. จ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาลตําบล
ห้างฉัตรแม่ตาล ประจําปี 2563

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 7,500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 61/2563 30-ม.ค.-63

57. จ้างเหมาจัดทําสนามกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
 และประชาชนภายในเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 
ประจําปี 2563

8,000.00 8,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายภานุวัฒน์  แสงบุญเรือง 8,000.00 นายภานุวัฒน์  แสงบุญเรือง 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 62/2563 30-ม.ค.-63

ร้าน ห้างฉัตรสปอร์ต 51,198.00
ร้าน จิรชัยสปอร์ต 51,520.00
ร้าน คลังกีฬา 53,130.00

59. จัดซ้ือน้ําด่ืม - น้ําแข็ง ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
และประชาชนภายในเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 
ประจําปี 2563

4,650.00 4,650.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางจันทร์  อุดเมืองอินทร์ 4,650.00 นางจันทร์  อุดเมืองอินทร์ 4,650.00 เป็นผู้มีอาชีพ 66/2563 30-ม.ค.-63

60. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ  (แผนงานเคหะและ
ชุมชน)

38,988.00 38,988.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ลําปาง 
จํากัด

38,988.00 บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ลําปาง 
จํากัด

38,988.00 เป็นผู้มีอาชีพ 67/2563 31-ม.ค.-63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มกราคม  2563
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2563

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ร้าน ห้างฉัตรสปอร์ต 51,198.00 เสนอราคา
ตํ่าสุด

65/2563 30-ม.ค.-6358. ซ้ือเส้ือนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และ
ประชาชนภายในเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจําปี 
2563

51,198.00 51,198.00 เฉพาะ 
เจาะจง

แบบ สขร.1 
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