
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป) ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2563
1,998.20 1,998.20  เฉพาะ  

เจาะจง
บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 1,998.20 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 1,998.20 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2564 1-ต.ค.-63

2. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานบริหารงาน
คลัง)ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2563

66.00 66.00  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 66.00 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 66.00 เป็นผู้มีอาชีพ 3/2564 1-ต.ค.-63

3. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานรักษาความ
สงบภายใน) ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 2563

7,000.00 7,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 7,000.00 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 7,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 4/2564 1-ต.ค.-63

4. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานสาธารณสุข) 
ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 2563

12,179.20 12,179.20  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 12,179.20 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 12,179.20 เป็นผู้มีอาชีพ 5/2564 1-ต.ค.-63

5. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานเคหะและ
ชุมชน)ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2563

2,300.00 2,300.00  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 2,300.00 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 2,300.00 เป็นผู้มีอาชีพ 7/2564 1-ต.ค.-63

6. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ (หมู่บ้าน) ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 
2563

2,100.00 2,100.00  เฉพาะ  
เจาะจง

ร้าน 149 การค้า 2,100.00 ร้าน 149 การค้า 2,100.00 เป็นผู้มีอาชีพ 9/2564 1-ต.ค.-63

7. จ้างเหมาคนงานประจ้าเมรุ ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 2563 3,500.00 3,500.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายสมชาติ  อุปค้า 3,500.00 นายสมชาติ  อุปค้า 3,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 10/2564 1-ต.ค.-63

8. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจ้าเดือน 
พฤศจิกายน  2563

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 11/2564 1-ต.ค.-63

9. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานการเจ้าหน้าที่  ประจ้าเดือน
 พฤศจิกายน 2563

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางจิราภรณ์  ต๊ะค้าปัน 9,000.00 นางจิราภรณ์  ต๊ะค้าปัน 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2564 1-ต.ค.-63

10. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ้าเดือน พฤศจิกายน  2563

9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายปกรณ์  สีเขียว 9,000.00 นายปกรณ์  สีเขียว 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 3/2564 1-ต.ค.-63

11. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ้าเดือนพฤษศจิกายน 2563

8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายสินชัย  ใจดี 8,000.00 นายสินชัย  ใจดี 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 4/2564 1-ต.ค.-63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2563
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2563
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
12. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย ประจ้าเดือน พฤศจิกายน  2563
8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  

เจาะจง
นายประภาส  จองปันต๊ะ 8,000.00 นายประภาส  จองปันต๊ะ 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 5/2564 1-ต.ค.-63

13. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ้าเดือน  พฤศจิกายน 2563

8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายอัมรัตน์  ใจค้า 8,000.00 นายอัมรัตน์  ใจค้า 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 6/2564 1-ต.ค.-63

14. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลือศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 
ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 2563

9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นางสาวมินตรา  ต๊ะใจ 9,000.00 นางสาวมินตรา  ต๊ะใจ 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 7/2564 1-ต.ค.-63

15. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานการศึกษา ประจ้าเดือน 
พฤศจิกายน 2563

9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นางสาวณัฐวิภา  ไพศาล 9,000.00 นางสาวณัฐวิภา  ไพศาล 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 8/2564 1-ต.ค.-63

16. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลือดูแลเด็กเล็ก (ศพด.ปันง้าว) 
ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 2563

9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นางสาวภาวิณี  สุวรรณศร 9,000.00 นางสาวภาวิณี  สุวรรณศร 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 9/2564 1-ต.ค.-63

17. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลือดูแลเด็กเล็ก (ศพด.แม่ฮาว) 
ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 2563

8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นางสาวปัทมา  สุตาวงศ์ 8,000.00 นางสาวปัทมา  สุตาวงศ์ 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 10/2564 1-ต.ค.-63

18. จ้างเหมาคนงานจัดเก็บขยะ  ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 
2563

9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายชาญ  ฉัตรค้าแปง 9,000.00 นายชาญ  ฉัตรค้าแปง 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 11/2564 1-ต.ค.-63

19. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานสวัสดิการสังคม  
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2563

9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นางสาวอริสรา  แก่นค้าเป๊ก 9,000.00 นางสาวอริสรา  แก่นค้าเป๊ก 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 12/2564 1-ต.ค.-63

20. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานฌาปนสถาน  ประจ้าเดือน 
พฤศจิกายน  2563

8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายปราโมทย์  ใจอินต๊ะ 8,000.00 นายปราโมทย์  ใจอินต๊ะ 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 13/2564 1-ต.ค.-63

21. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานประจ้าสวนสาธารณะ  
ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 2563

8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายพลนรินทร์  สุขค้าเมือง 8,000.00 นายพลนรินทร์  สุขค้าเมือง 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 14/2564 1-ต.ค.-63

22. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานประปา  ประจ้าเดือน 
พฤศจิกายน 2563

8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายภานุวัฒน์  แสงบุญเรือง 8,000.00 นายภานุวัฒน์  แสงบุญเรือง 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 15/2564 1-ต.ค.-63

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2563
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

วันที ่ 30  เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
23. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานช่างไฟฟ้า  ประจ้าเดือน 

พฤศจิกายน 2563
9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  

เจาะจง
นายชนะเดช  กันเวียง 9,000.00 นายชนะเดช  กันเวียง 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 16/256 1-ต.ค.-63

24. จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับเทศบาลห้างฉัตรแม่ตาล ประจ้าเดือน 
พฤศจิกายน  2563

2,177.00 2,177.00  เฉพาะ  
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,177.00 กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,177.00 เป็นผู้มีอาชีพ 15/2564 30-ต.ค.-63

25. จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ้าเดือน 
พฤศจิกายน 2563

492.00 492.00  เฉพาะ  
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 492.00 กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 492.00 เป็นผู้มีอาชีพ 16/2564 30-ต.ค.-63

26. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (งานฌาปนสถาน) 
ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 2563

4,945.00 4,945.00  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 4,945.00 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 4,945.00 เป็นผู้มีอาชีพ 17/2564 30-ต.ค.-63

27. จัดซ้ือถ่านส้าหรับใช้กับเมรุเผาศพระบบปิดแบบใช้ถ่าน 
ส้าหรับเผาศพ น.ส.สุริยพร  สัตยศักด์ิวงศา  ในวัน
พฤหัสบดีที่  5  พฤศจิกายน  2563

750.00 750.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายประสาท  ปานพิมพ์ 750.00 นายประสาท  ปานพิมพ์ 750.00 เป็นผู้มีอาชีพ 18/2564 3-พ.ย.-63

28. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 750.00 750.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 750.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 750.00 เป็นผู้มีอาชีพ 19/2564 4-พ.ย.-63

29. จ้างซ่อมแซมระบบไฮโดริกของรถดับเพลิงอเนกประสงค์ 
หมายเลขทะเบียน ลล 4832 ล้าปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 
003-57-0002

16,890.00 16,890.00 เฉพาะ 
เจาะจง

วิศรุต ออโต้ไทร์ 16,890.00 วิศรุต ออโต้ไทร์ 16,890.00 เป็นผู้มีอาชีพ 10/2564 6-พ.ย.-63

30. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงานเคหะ
และชุมชน) เคร่ืองคอมพิวเตอร์  หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-59-0112

2,100.00 2,100.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

2,100.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

2,100.00 เป็นผู้มีอาชีพ 11/2564 9-พ.ย.-63

31. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (แผนงานเคหะและชุมชน) 1,360.00 1,360.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 1,360.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 1,360.00 เป็นผู้มีอาชีพ 20/2564 9-พ.ย.-63

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2563
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

แบบ สขร.1 



32. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานเคหะและชุมชน) 17,589.00 17,589.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดไอแอม 
คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

17,589.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดไอแอม 
คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

17,589.00 เป็นผู้มีอาชีพ 21/2564 9-พ.ย.-63

33. จ้างเปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ืองและดิสเบรก รถพยาบาล
ฉุกเฉิน  หมายเลขทะเบียน กบ1159 ล้าปาง

6,000.00 6,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านอู่อ้ายบริการ 6,000.00 ร้านอู่อ้ายบริการ 6,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 12/2546 12-พ.ย.-63

34. จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมติดต้ัง (ยางของ
รถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กพ 1159 ล้าปาง)

15,680.00 15,680.00 เฉพาะ 
เจาะจง

วิศรุต ออโต้ไทร์ 15,680.00 วิศรุต ออโต้ไทร์ 15,680.00 เป็นผู้มีอาชีพ 22/2546 12-พ.ย.-63

35. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหารงานคลัง) 22,140.00 22,140.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดไอแอม 
คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

22,140.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดไอแอม 
คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

22,140.00 เป็นผู้มีอาชีพ 23/2564 13-พ.ย.-63

36. จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ 18,380.00 18,380.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ล้าปาง 
จ้ากัด

18,380.00 บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ล้าปาง 
จ้ากัด

18,380.00 เป็นผู้มีอาชีพ 24/2564 13-พ.ย.-63

37. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (แผนงานเคหะและชุมชน) 7,287.00 7,287.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 7,287.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 7,287.00 เป็นผู้มีอาชีพ 25/2564 13-พ.ย.-63

38. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 3,750.00 3,750.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 3,750.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 3,750.00 เป็นผู้มีอาชีพ 26/2564 17-พ.ย.-63

39. จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (แผนงานบริหารงาน
คลัง) จ้านวน  2  เคร่ือง  หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0103
  และ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0104

1,400.00 1,400.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

1,400.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

1,400.00 เป็นผู้มีอาชีพ 13/2564 17-พ.ย.-63

.





































แบบ สขร.1 
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