
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป) ประจ้าเดือน มีนาคม 2563
5,145.30 5,145.30  เฉพาะ  

เจาะจง
บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 5,145.30 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 5,145.30 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2563 1-ต.ค.-62

2. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานบริหารงาน
คลัง)ประจ้าเดือน มีนาคม 2563

58.50 58.50  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 58.50 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 58.50 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2563 1-ต.ค.-62

3. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานรักษาความ
สงบภายใน) ประจ้าเดือน มีนาคม 2563

10,147.90 10,147.90  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 10,147.90 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 10,147.90 เป็นผู้มีอาชีพ 3/2563 1-ต.ค.-62

4. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานสาธารณสุข) 
ประจ้าเดือน มีนาคม 2563

12,179.90 12,179.90  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 12,179.90 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 12,179.90 เป็นผู้มีอาชีพ 4/2563 1-ต.ค.-62

5. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (เคร่ืองพ่นหมอกควัน) 
ประจ้าเดือน มีนาคม 2563

2,143.00 2,143.00  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 2,143.00 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 2,143.00 เป็นผู้มีอาชีพ 5/2563 1-ต.ค.-62

6. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ (เทศบาล) ประจ้าเดือน มีนาคม 2563 290.00 290.00  เฉพาะ  
เจาะจง

ร้าน 149 การค้า 290.00 ร้าน 149 การค้า 290.00 เป็นผู้มีอาชีพ 8/2563 1-ต.ค.-62

7. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ (หมู่บ้าน) ประจ้าเดือน มีนาคม 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

8. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แก๊ส) ประจ้าเดือน 
มีนาคม 2563

5,726.00 5,726.00  เฉพาะ  
เจาะจง

ร้าน สมศักด์ิอิเล็คทรอนิกส์ 5,726.00 ร้าน สมศักด์ิอิเล็คทรอนิกส์ 5,726.00 เป็นผู้มีอาชีพ 11/2563 1-ต.ค.-62

9. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจ้าเดือน มีนาคม
 2563

11,770.00 11,770.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.
ไอ.จี จ้ากัด

11,770.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย บ.ี
ไอ.จี จ้ากัด

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

10. จ้างเหมาบริการคนจัดเก็บขยะ ประจ้าเดือน มีนาคม 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

11. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารในงานการ
เจ้าหน้าที่และงานนิติการ ประจ้าเดือน มีนาคม 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

12. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนและงานบริหารทั่วไป ประจ้าเดือน มีนาคม 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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มนีาคม  2563
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  มนีาคม  พ.ศ. 2563

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
13. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือ

ประชาชนและงานบริหารทั่วไป ประจ้าเดือน มีนาคม 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

14. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์และบันทึกข้อมูล ประจ้าเดือน มีนาคม 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

15. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารงาน
การศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ้าเดือน มีนาคม 
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

16. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ้าเดือน มีนาคม 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

17. จ้างเหมาบริการ คนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ ฌาปน
สถาน ประจ้าเดือน มีนาคม 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

18. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะ ประจ้าเดือน มีนาคม 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

19. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะ ประจ้าเดือน มีนาคม 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

20. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะ ประจ้าเดือน มีนาคม 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

21. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะ ประจ้าเดือน มีนาคม 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

22. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาดภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ประจ้าเดือน มีนาคม 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

23. จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับเทศบาลห้างฉัตรแม่ตาล ประจ้าเดือน 
มีนาคม 2563

2,636.00 2,636.00  เฉพาะ  
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,636.00 กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,636.00 เป็นผู้มีอาชีพ 80/2563 28-ก.พ.-63

24. จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ้าเดือน 
มีนาคม 2563

474.00 474.00  เฉพาะ  
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 474.00 กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 474.00 เป็นผู้มีอาชีพ 81/2563 28-ก.พ.-63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มนีาคม  2563

ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

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

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
25. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (งานฌาปนสถาน) 

ประจ้าเดือน มีนาคม 2563
4,198.00 4,198.00  เฉพาะ  

เจาะจง
บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 4,198.00 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 4,198.00 เป็นผู้มีอาชีพ 82/2563 28-ก.พ.-63

26. จ้างเหมาคนงานประจ้าเมรุ ประจ้าเดือน มีนาคม 2563 2,800.00 2,800.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายสมชาติ  อุปค้า 2,800.00 นายสมชาติ  อุปค้า 2,800.00 เป็นผู้มีอาชีพ 72/2563 28-ก.พ.-63

27. จัดซ้ือวัสดุส้ารวจ (แผนงานเคหะและชุมชน) 3,790.00 3,790.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ล้าปาง 
จ้ากัด

3,790.00 บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ล้าปาง 
จ้ากัด

3,790.00 เป็นผู้มีอาชีพ 83/2563 3-มี.ค.-63

28. จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง (เคร่ืองดับไฟป่าแบบสะพายหลัง)
 แผนงานรักษาความสงบภายใน

4,500.00 4,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ทูลทวี 4,500.00 ร้าน ทูลทวี 4,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 84/2563 3-มี.ค.-63

29. จ้างเหมาจัดท้าป้าย (ไวนิล) ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจ้าปี 2563 ระดับ
ต้าบล

3,500.00 3,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 3,500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 3,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 73/2563 5-มี.ค.-63

30. จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แผนงาน
สาธารณสุข)

7,800.00 7,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ยาเภสัชชุมชน 7,800.00 ร้าน ยาเภสัชชุมชน 7,800.00 เป็นผู้มีอาชีพ 85/2563 6-มี.ค.-63

31. จ้างเหมาจัดท้าป้าย (ไวนิล) การจัดเวทีประชาคมต้าบล 
(เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 พ.ศ. 2563)

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 74/2563 10-มี.ค.-63

32. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงาน
บริหารงานคลัง) เคร่ืองคอมพิวเตอร์  หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-51-0025 และหมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0034

600.00 600.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

600.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

600.00 เป็นผู้มีอาชีพ 75/2563 11-มี.ค.-63

33. จ้างเหมาจัดท้าป้าย (ไวนิล) ตามโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ้าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง

1,200.00 1,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 1,200.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 1,200.00 เป็นผู้มีอาชีพ 76/2563 12-มี.ค.-63

ร้าน ห้างฉัตรสปอร์ต 46,000.00
ร้าน แอล พี สปอร์ต 48,000.00
ร้าน  โอบี สปอร์ต 50,000.00

35. จัดซ้ือวัสดุในการอบรม ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจ
ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

25,860.00 25,860.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เจริญกิจการค้า 25,860.00 ร้าน เจริญกิจการค้า 25,860.00 เป็นผู้มีอาชีพ 872563 12-มี.ค.-63

วันที ่ 31  เดอืน  มนีาคม  พ.ศ. 2563

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มนีาคม  2563
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

34. จัดซ้ือเส้ือ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ้าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล้าปาง

46,000.00 46,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ห้างฉัตรสปอร์ต 46,000.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

86/2563 12-มี.ค.-63

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
36. จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แผนงานรักษา

ความสงบภายใน)
10,000.00 10,000.00 เฉพาะ 

เจาะจง
ร้าน ยาเภสัชชุมชน 10,000.00 ร้าน ยาเภสัชชุมชน 10,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 88/2563 12-มี.ค.-63

37. จ้างเหมาจัดท้าป้าย (ไวนิล) โครงการเสวียนปุ๋ยหมักพิทักษ์
ส่ิงแวดล้อม เทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจ้าปี 2563

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 77/2563 13-มี.ค.-63

38. จัดซ้ือวัสดุ ตามโครงการเสวียนปุ๋ยหมักพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม 
เทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจ้าปี 2563

3,400.00 3,400.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เจริญกิจการค้า 3,400.00 ร้าน เจริญกิจการค้า 3,400.00 เป็นผู้มีอาชีพ 89/2563 16-มี.ค.-63

39. จ้างเหมาซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาครุภัณฑ์ส้านักงาน  
(เคร่ืองปรับอากาศ)  หมายเลขครุภัณฑ์ 420-46-0009

1,550.00 1,550.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ล้าปาง

1,550.00 ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ล้าปาง

1,550.00 เป็นผู้มีอาชีพ 78/2563 17-มี.ค.-63

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

10,550.00 10,550.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน รุ่งเรืองคาร์เซอร์วิส 10,550.00 ร้าน รุ่งเรืองคาร์เซอร์วิส 10,550.00 เป็นผู้มีอาชีพ 79/2563 19-มี.ค.-63

นายศราวุธ รัตนธีรวิเชียร 207,000.00
หจก.เพียรสรา คอนสตรัคชั่น 230,000.00
หจก.เอ.เอ็น.ที.คอนสตร่ัคชั่น
แอนด์เซอร์เวย์อิ่ง

250,000.00

42. จ้างเหมาซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาครุภัณฑ์ส้านักงาน 
(เคร่ืองปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0023

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ล้าปาง

500.00 ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ล้าปาง

500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 80/2563 25-มี.ค.-63

43. จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แผนงาน
สาธารณสุข)

6,960.00 6,960.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน อ้าพร 6,960.00 ร้าน อ้าพร 6,960.00 เป็นผู้มีอาชีพ 90/2563 26-มี.ค.-63

44. จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แผนงาน
สาธารณสุข)

24,020.00 24,020.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ยาเภสัชชุมชน 24,020.00 ร้าน ยาเภสัชชุมชน 24,020.00 เป็นผู้มีอาชีพ 91/2563 26-มี.ค.-63

45. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถดับเพลิงอเนกประสงค์  หมายเลขทะเบียน บล 4832 
ล้าปาง  หมายเลขครุภัณฑ์ 003-57-0002

4,540.00 4,540.00 เฉพาะ 
เจาะจง

อู่อ้ายบริการ 4,540.00 อู่อ้ายบริการ 4,540.00 เป็นผู้มีอาชีพ 81/2563 27-มี.ค.-63

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 16,000.00
หจก.ลีลาวดี บิลด้ิง 16,600.00
ร้าน แอล เค ก่อสร้าง 17,000.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มนีาคม  2563
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  มนีาคม  พ.ศ. 2563

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

41. จ้างออกแบบโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 3 บ้านแมฮาว ต้าบลห้างฉัตร 
อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง

207,000.00 208,075.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายศราวุธ รัตนธีรวิเชียร

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

207,000.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

19/2563 25-มี.ค.-63

16,000.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

92/2563 27-มี.ค.-6346. จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้้า (แบบหอยโข่ง) 46,000.00 46,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
47. จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต

พื้นที่เทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล จ้านวน 3 ศูนย์ เป็น
เวลา 3 เดือน (เม.ย.2563-ม.ิย.2563)

33,446.14 33,446.14 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด 33,446.14 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด 33,446.14 เป็นผู้มีอาชีพ 6/2563 31-มี.ค.-63

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

2,300.00 2,300.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน วิศรุต ออโต้ไทร์ 2,300.00 ร้าน วิศรุต ออโต้ไทร์ 2,300.00 เป็นผู้มีอาชีพ 82/2563 31-มี.ค.-63

49. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถดับเพลิงอเนกประสงค์  หมายเลขทะเบียน บล 4832 
ล้าปาง  หมายเลขครุภัณฑ์ 003-57-0002

5,800.00 5,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน วิศรุต ออโต้ไทร์ 5,800.00 ร้าน วิศรุต ออโต้ไทร์ 5,800.00 เป็นผู้มีอาชีพ 83/2563 31-มี.ค.-63

50. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ  (แผนงานเคหะและ
ชุมชน)

27,144.00 27,144.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ล้าปาง 
จ้ากัด

27,144.00 บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ล้าปาง 
จ้ากัด

27,144.00 เป็นผู้มีอาชีพ 93/2563 31-มี.ค.-63

51. จัดซ้ือวัสดุ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19)

14,400.00 14,400.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เจริญกิจการค้า 14,400.00 ร้าน เจริญกิจการค้า 14,400.00 เป็นผู้มีอาชีพ 94/2563 31-มี.ค.-63

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มนีาคม  2563
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  มนีาคม  พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1 
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