
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป) ประจ้าเดือน พฤษภาคม 2563
3,512.40 3,512.40  เฉพาะ  

เจาะจง
บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 3,512.40 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 3,512.40 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2563 1-ต.ค.-62

2. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานรักษาความ
สงบภายใน) ประจ้าเดือน พฤษภาคม 2563

7,093.50 7,093.50  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 7,093.50 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 7,093.50 เป็นผู้มีอาชีพ 3/2563 1-ต.ค.-62

3. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานสาธารณสุข) 
ประจ้าเดือน พฤษภาคม 2563

9,231.30 9,231.30  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 9,231.30 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 9,231.30 เป็นผู้มีอาชีพ 4/2563 1-ต.ค.-62

4. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานเคหะและ
ชุมชน) ประจ้าเดือน พฤษภาคม 2563

58.50 58.50  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 58.50 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 58.50 เป็นผู้มีอาชีพ 6/2563 1-ต.ค.-62

5. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ (เทศบาล) ประจ้าเดือน พฤษภาคม 
2563

250.00 250.00  เฉพาะ  
เจาะจง

ร้าน 149 การค้า 250.00 ร้าน 149 การค้า 250.00 เป็นผู้มีอาชีพ 8/2563 1-ต.ค.-62

6. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ (หมู่บ้าน) ประจ้าเดือน พฤษภาคม 
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. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจ้าเดือน 
พฤษภาคม 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 20/2563 31-มี.ค.-63

8. จ้างเหมาบริการคนจัดเก็บขยะ ประจ้าเดือน พฤษภาคม 
2563

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายชาญ  ฉัตรค้าแปง 9,000.00 นายชาญ  ฉัตรค้าแปง 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 21/2563 31-มี.ค.-63

9. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารในงานการ
เจ้าหน้าที่และงานนิติการ ประจ้าเดือน พฤษภาคม 2563

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางจิราภรณ์  ต๊ะค้าปัน 9,000.00 นางจิราภรณ์  ต๊ะค้าปัน 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 22/2563 31-มี.ค.-63

10. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนและงานบริหารทั่วไป ประจ้าเดือน พฤษภาคม 
2563

9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นางสาวมินตรา  ต๊ะใจ 9,000.00 นางสาวมินตรา  ต๊ะใจ 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 23/2563 31-มี.ค.-63

11. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนและงานบริหารทั่วไป ประจ้าเดือน พฤษภาคม 
2563

9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายปกรณ์  สีเขียว 9,000.00 นายปกรณ์  สีเขียว 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 24/2563 31-มี.ค.-63

12. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์และบันทึกข้อมูล ประจ้าเดือน พฤษภาคม 
2563

9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นางสาวอริสรา  แก่นค้าเป๊ก 9,000.00 นางสาวอริสรา  แก่นค้าเป๊ก 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 25/2563 31-มี.ค.-63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤษภาคม  2563
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
13. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารงาน

การศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ้าเดือน พฤษภาคม
 2563

9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นางสาวณัฐวิภา  ไพศาล 9,000.00 นางสาวณัฐวิภา  ไพศาล 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 26/2563 31-มี.ค.-63

14. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ้าเดือน พฤษภาคม 2563

9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นางสาวภาวิณี  สุวรรณศร 9,000.00 นางสาวภาวิณี  สุวรรณศร 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 27/2563 31-มี.ค.-63

15. จ้างเหมาบริการ คนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ ฌาปน
สถาน ประจ้าเดือน พฤษภาคม 2563

8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายปราโมทย์  ใจอินต๊ะ 8,000.00 นายปราโมทย์    ใจอินต๊ะ 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 28/2563 31-มี.ค.-63

16. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะ ประจ้าเดือน พฤษภาคม 2563

8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายสินชัย  ใจดี 8,000.00 นายสินชัย  ใจดี 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 29/2563 31-มี.ค.-63

17. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะ ประจ้าเดือน พฤษภาคม 2563

8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายพลนรินทร์  สุขค้าเมือง 8,000.00 นายพลนรินทร์  สุขค้าเมือง 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 30/2563 31-มี.ค.-63

18. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะ ประจ้าเดือน พฤษภาคม 2563

8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายประภาส  จองปันต๊ะ 8,000.00 นายประภาส  จองปันต๊ะ 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 31/2563 31-มี.ค.-63

19. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะ ประจ้าเดือน พฤษภาคม 2563

8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายอัมรัตน์  ใจค้า 8,000.00 นายอัมรัตน์  ใจค้า 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 32/2563 31-มี.ค.-63

20. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาดภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ประจ้าเดือน พฤษภาคม 2563

7,000.00 7,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นางสาวปัทมา  สุตาวงศ์ 7,000.00 นางสาวปัทมา  สุตาวงศ์ 7,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 33/2563 31-มี.ค.-63

21. จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่างระบบประปาหมู่บ้าน 
ประจ้าเดือน พฤษภาคม 2563

7,500.00 7,500.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายภานุวัฒน์  แสงบุญเรือง 7,500.00 นายภานุวัฒน์  แสงบุญเรือง 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 34/2563 31-มี.ค.-63

22. จ้างเหมาคนงานประจ้าเมรุ ประจ้าเดือน พฤษภาคม 2563 700.00 700.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายสมชาติ  อุปค้า 700.00 นายสมชาติ  อุปค้า 700.00 เป็นผู้มีอาชีพ 92/2563 30-เม.ย.-63

23. จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับเทศบาลห้างฉัตรแม่ตาล ประจ้าเดือน 
พฤษภาคม 2563

2,265.00 2,265.00  เฉพาะ  
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,265.00 กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,265.00 เป็นผู้มีอาชีพ 111/2563 30-เม.ย.-63

24. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (งานฌาปนสถาน) 
ประจ้าเดือน พฤษภาคม 2563

792.00 792.00  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 792.00 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 792.00 เป็นผู้มีอาชีพ 112/2563 30-เม.ย.-63

25. จัดซ้ือวัสดุเพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ประสบเหตุวาต
ภัย หมู่ที 3 บ้านแม่ฮาว และหมู่ที่ 9 บ้านปางม่วง ต้าบล
ห้างฉัตร  อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง

59,461.00 59,461.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 59,461.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 59,461.00 เป็นผู้มีอาชีพ 113/2563 1-พ.ค.-63

เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
26. จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ปิดเทอม 18 พ.ค. 2563 -

 30 มิ.ย.2563 จ้านวน 31 วัน นมกล่อง เปิดเทอม 1 ก.ค. 
2563 - 30 ก.ย. 2563 จ้านวน 62 วัน นมถุง (ส้าหรับ
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาวจ้านวน 47 คน และโรงเรียน
บ้านปันง้าว จ้านวน 64 คน)

72,192.18 72,192.18 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด 72,192.18 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด 72,192.18 เป็นผู้มีอาชีพ 7/2563 8-พ.ค.-63

27. จ้างท้าวัสดุส้านักงาน (ตรายาง) แผนงานบริหารงานทั่วไป 2,180.00 2,180.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน โล่ล้าปาง 2,180.00 ร้าน โล่ล้าปาง 2,180.00 เป็นผู้มีอาชีพ 93/2563 8-พ.ค.-63

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด น้้าล้อมเคหะ
ภัณฑ์

7,100.00

ร้าน นานาครุภัณฑ์ล้าปาง 7,900.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เพิ่มพูลกิจ 8,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด น้้าล้อมเคหะ
ภัณฑ์

9,200.00

ร้าน นานาครุภัณฑ์ล้าปาง 9,800.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เพิ่มพูลกิจ 10,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด น้้าล้อมเคหะ
ภัณฑ์

13,000.00

ร้าน นานาครุภัณฑ์ล้าปาง 13,800.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เพิ่มพูลกิจ 14,400.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด น้้าล้อมเคหะ
ภัณฑ์

11,000.00

ร้าน นานาครุภัณฑ์ล้าปาง 11,400.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เพิ่มพูลกิจ 11,800.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด น้้าล้อมเคหะ
ภัณฑ์

9,200.00

ร้าน นานาครุภัณฑ์ล้าปาง 9,800.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เพิ่มพูลกิจ 10,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด น้้าล้อมเคหะ
ภัณฑ์

5,500.00

ร้าน นานาครุภัณฑ์ล้าปาง 5,700.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เพิ่มพูลกิจ 5,900.00

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

7,100.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

114/2563 8-พ.ค.-63

29. จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน (แผนงานบริหารงานคลัง) 9,200.00 9,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด น้้าล้อมเคหะ
ภัณฑ์

28. จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 7,100.00 7,100.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด น้้าล้อมเคหะ
ภัณฑ์

9,200.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

115/2563 8-พ.ค.-63

30. จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน (แผนงานรักษาความสงบภายใน) 13,000.00 13,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด น้้าล้อมเคหะ
ภัณฑ์

13,000.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

116/2563

32. จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน (แผนงานเคหะและชุมชน) 9,200.00 9,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง

31. จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน (แผนงานการศึกษา) 11,000.00 11,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

เสนอราคา
ต้่าสุด

119/2563 8-พ.ค.-63

9,200.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

118/2563 8-พ.ค.-63

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด น้้าล้อมเคหะ
ภัณฑ์

8-พ.ค.-63

11,000.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

117/2563 8-พ.ค.-63

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด น้้าล้อมเคหะ
ภัณฑ์

33. จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน)

5,500.00 5,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด น้้าล้อมเคหะ
ภัณฑ์

5,500.00



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
34. จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ้าเดือน 

พฤษภาคม 2563
140.00 140.00  เฉพาะ  

เจาะจง
กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 140.00 กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 140.00 เป็นผู้มีอาชีพ 120/2563 8-พ.ค.-63

35. จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทา  
 สาธารณภัย (งานกู้ชีพ)

10,680.00 10,680.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ช.เภสัช จ้ากัด 10,680.00 บริษัท ช.เภสัช จ้ากัด 10,680.00 เป็นผู้มีอาชีพ 121/2563 8-พ.ค.-63

36. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 3,200.00 3,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 3,200.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 3,200.00 เป็นผู้มีอาชีพ 122/2563 8-พ.ค.-63

37. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล

7,250.00 7,250.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เจริญกิจการค้า 7,250.00 ร้าน เจริญกิจการค้า 7,250.00 เป็นผู้มีอาชีพ 123/2563 13-พ.ค.-63

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ต้ันอ้าย 
วิศวกรรม

392,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รุ่งโพธิ์ สลิตา 393,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อาร์พีเอส
แอลฟัลท์

397,000.00

นายสมยศ  ใจค้า 20,000.00
นายศรีวรรณ  สารสีธิ 20,500.00
นายกะแสม  พิศสกุล 21,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส เทคนิค 
เซ็นเตอร์

25,900.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีเอสไฮแคร์
เซอร์วิส

28,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ทีซี พรีเมียม 
คอมพิวเตอร์

29,990.00

41. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน  (แผนงานบริหารงานคลัง) 11,594.00 11,594.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดแอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

11,594.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดแอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

11,594.00 เป็นผู้มีอาชีพ 124/2563 22-พ.ค.-63

42. จ้างเหมาซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาครุภัณฑ์ส้านักงาน 
(แผนงานเคหะและชุมชน) เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลข-
ครุภัณฑ์ 420-60-0026

1,900.00 1,900.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ล้าปาง

1,900.00 ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ล้าปาง

1,900.00 เป็นผู้มีอาชีพ 95/2563 26-พ.ค.-63

43. จ้างเหมาจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) เพื่อใช้ในงาน
บริการสาธารณสุข

4,000.00 4,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 4,000.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 4,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 96/2563 26-พ.ค.-63

44. จ้างเหมาจัดท้าป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ พร้อมติดต้ัง       
 ณ สวนสาธารณะอนันตยศ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 5,000.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 5,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 97/2563 26-พ.ค.-63

เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

15-พ.ค.-63

จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ส้าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  DLTV  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านขามแดง

25,900.00 30,700.00 เฉพาะ 
เจาะจง

38. จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) บ้าน
หัวหนองหมู่ 8 (สายหลักต้ังแต่วัดดอนมูล - สุดถนนถึง
บ้านแพะดอนสัก (ต้นผ้ึง))

392,000.00 393,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ต้ันอ้าย 
วิศวกรรม

392,000.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

36/2563

20,000.00 20,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

40.

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

39. จ้างเหมาจัดท้าฝายกั้นน้้าด้วยกระสอบทราย ตามโครงการ
ป้องกันภัยแล้ง เทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล ต้าบลห้าง
ฉัตร อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส เทคนิค 
เซ็นเตอร์

25,900.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

8/2563 22-พ.ค.-63

นายสมยศ  ใจค้า 20,000.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

94/2563 19-พ.ค.-63



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
45. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (แผนงานสาธารณสุข) 3,087.00 3,087.00 เฉพาะ 

เจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดแอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

3,087.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดแอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

3,087.00 เป็นผู้มีอาชีพ 125/2563 26-พ.ค.-63

46. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน  (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 6,918.00 6,918.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดแอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

6,918.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดแอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

6,918.00 เป็นผู้มีอาชีพ 126/2563 27-พ.ค.-63

47. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 12,380.00 12,380.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดไอแอม 
คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

12,380.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดไอแอม 
คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

12,380.00 เป็นผู้มีอาชีพ 127/2563 27-พ.ค.-63

ร้าน วิศรุต ออโต้ไทร์ 56,065.00
ร้าน รัตติยาเจริญยนต์ 56,815.00
อู่เทวาศักด์ิการช่าง 57,475.00

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

6,770.00 6,770.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน รุ่งเรืองคาร์เซอร์วิส 6,770.00 ร้าน รุ่งเรืองคาร์เซอร์วิส 6,770.00 เป็นผู้มีอาชีพ 99/2563 28-พ.ค.-63

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ล้าปาง เอส.เค. 5,338,000.00
บริษัท พ.ีเอส.ที.กรีนเฮ้าส์ ซิส
เต็ม เอนจิเนียร่ิง จ้ากัด

5,860,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด สัญชัยพานิช
ล้าปาง

7,238,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เชียงใหม่
เอกพัฒน์ คอนสตรัคชั่น

7,444,000.00

บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จ้ากัด 8,111,111.11

51. จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) รถยนต์
ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน  กง 2029 ล้าปาง  
หมายเลขครุภัณฑ์ 001-45-0001

9,500.00 9,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน รุ่งเรืองคาร์เซอร์วิส 9,500.00 ร้าน รุ่งเรืองคาร์เซอร์วิส 9,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 128/2563 28-พ.ค.-63

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

50. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านแม่ฮาว ต้าบลห้างฉัตร 
อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง

5,338,000.00 8,359,228.26 ประกวด
ราคา

อิเล็กทรอ
 นิกส์ 
(e-

bidding)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ล้าปาง เอส.เค. 5,338,000.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

37/2563 28-พ.ค.-63

ร้าน วิศรุต ออโต้ไทร์ 56,065.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

98/2563 28-พ.ค.-6348. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุกน้้าอเนกประสงค์  หมายเลขทะเบียน บบ 3561 
ล้าปาง  หมายเลขครุภัณฑ์ 003-48-0001

56,065.00 56,065.00 เฉพาะ 
เจาะจง
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