
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป) ประจ้าเดือน เมษายน 2563
3,501.70 3,501.70  เฉพาะ  

เจาะจง
บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 3,501.70 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 3,501.70 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2563 1-ต.ค.-62

2. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานบริหารงาน
คลัง)ประจ้าเดือน เมษายน 2563

52.80 52.80  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 52.80 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 52.80 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2563 1-ต.ค.-62

3. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานรักษาความ
สงบภายใน) ประจ้าเดือน เมษายน 2563

11,213.00 11,213.00  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 11,213.00 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 11,213.00 เป็นผู้มีอาชีพ 3/2563 1-ต.ค.-62

4. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานสาธารณสุข) 
ประจ้าเดือน เมษายน 2563

11,703.10 11,703.10  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 11,703.10 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 11,703.10 เป็นผู้มีอาชีพ 4/2563 1-ต.ค.-62

5. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ (เทศบาล) ประจ้าเดือน เมษายน 2563 240.00 240.00  เฉพาะ  
เจาะจง

ร้าน 149 การค้า 240.00 ร้าน 149 การค้า 240.00 เป็นผู้มีอาชีพ 8/2563 1-ต.ค.-62

6. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ (หมู่บ้าน) ประจ้าเดือน เมษายน 2563 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

7. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจ้าเดือน 
เมษายน 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 เมษายน 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 เมษายน 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 เมษายน 
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 เมษายน 
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 เมษายน 
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

ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน  2563
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  เมษายน  พ.ศ. 2563

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
13. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารงาน

การศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ้าเดือน เมษายน 
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 เมษายน 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 เมษายน 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 เมษายน 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 เมษายน 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 เมษายน 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 เมษายน 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 เมษายน 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 เมษายน 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. จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับเทศบาลห้างฉัตรแม่ตาล ประจ้าเดือน 
เมษายน 2563

3,108.00 3,108.00  เฉพาะ  
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 3,108.00 กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 3,108.00 เป็นผู้มีอาชีพ 95/2563 31-มี.ค.-63

23. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (งานฌาปนสถาน) 
ประจ้าเดือน เมษายน 2563

6,064.00 6,064.00  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 6,064.00 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 6,064.00 เป็นผู้มีอาชีพ 97/2563 31-มี.ค.-63

24. จ้างเหมาคนงานประจ้าเมรุ ประจ้าเดือน เมษายน 2563 4,900.00 4,900.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายสมชาติ  อุปค้า 4,900.00 นายสมชาติ  อุปค้า 4,900.00 เป็นผู้มีอาชีพ 84/2563 31-มี.ค.-63

25. จ้างเหมาจัดท้าป้าย (ไวนิล) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี ประจ้าปีงบประมาณ 2563

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 85/2563 1-เม.ย.-63

ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้างที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
26. จัดซ้ือวัสดุในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตาม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจ้าปี
งบประมาณ 2563

13,890.00 13,890.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ช.เภสัช จ้ากัด 13,890.00 บริษัท ช.เภสัช จ้ากัด 13,890.00 เป็นผู้มีอาชีพ 98/2563 1-เม.ย.-63

27. จ้างเหมาค่าส้ารวจและบันทึกข้อมูลสุนัขและแมว  ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจ้าปี
งบประมาณ 2563

1,800.00 1,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายจักรินทร์  เรือนกุณา 1,800.00 นายจักรินทร์  เรือนกุณา 1,800.00 เป็นผู้มีอาชีพ 86/2563 3-เม.ย.-63

28. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานก้าจัดขยะมูลฝอย 2,320.00 2,320.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เจริญกิจการค้า 2,320.00 ร้าน เจริญกิจการค้า 2,320.00 เป็นผู้มีอาชีพ 99/2563 7-เม.ย.-63

หา้งหุน้ส่วนจา้กัดสุโชคเจริญพานิชย์ 37,000.00
ร้าน ม่านฟ้าวิศวกรรม 38,000.00
ร้าน พัชรีภรณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 39,000.00

30. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังใส่น้้า) เพื่อใช้ในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการใส่น้้าฉีดพ่นดับไฟ
ป่าและไว้ใส่น้้ายาฉีดพ่นป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

1,040.00 1,040.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน พชรพล 1,040.00 ร้าน พชรพล 1,040.00 เป็นผู้มีอาชีพ 101/2563 7-เม.ย.-63

31. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (แผนงานรักษาความสงบภายใน) 4,470.00 4,470.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดแอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

4,470.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดแอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

4,470.00 เป็นผู้มีอาชีพ 102/2563 7-เม.ย.-63

32. จ้างเหมาจัดท้าป้าย (ไวนิล) ปิดใช้บริการสวนสาธารณะ
อนันตยศ

760.00 760.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 760.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 760.00 เป็นผู้มีอาชีพ 87/2563 9-เม.ย.-63

33. จัดซ้ือวัสดุในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจ้าปี
งบประมาณ 2563

6,750.00 6,750.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ช.เภสัช จ้ากัด 6,750.00 บริษัท ช.เภสัช จ้ากัด 6,750.00 เป็นผู้มีอาชีพ 103/2563 9-เม.ย.-63

34. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงานเคหะ
และชุมชน)

1,350.00 1,350.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดไอแอม 
คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

1,350.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดไอแอม 
คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

1,350.00 เป็นผู้มีอาชีพ 88/2563 14-เม.ย.-63

35. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุกน้้าอเนกประสงค์  หมายเลขทะเบียน บบ 3561 
ล้าปาง  หมายเลขครุภัณฑ์ 003-48-0001

4,650.00 4,650.00 เฉพาะ 
เจาะจง

อู่อ้ายบริการ 4,650.00 อู่อ้ายบริการ 4,650.00 เป็นผู้มีอาชีพ 89/2563 14-เม.ย.-63

100/2563 7-เม.ย.-63ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดสุโชคเจริญ
พานิชย์

37,000.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

29. จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สัญญาณเตือนไฟกระพริบ) 37,000.00 48,600.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
36. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อใช้ส้าหรับงานฌาปนสถานต้าบล

ห้างฉัตร
1,330.00 1,330.00 เฉพาะ 

เจาะจง
ร้าน สุนทรพาณิชย์ 1,330.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 1,330.00 เป็นผู้มีอาชีพ 104/2563 14-เม.ย.-63

37. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหารงานคลัง) 26,690.00 26,690.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดไอแอม 
คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

26,690.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดไอแอม 
คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

26,690.00 เป็นผู้มีอาชีพ 105/2563 14-เม.ย.-63

38. จ้างเหมาซ่อมแซมถังกักเก็บน้้าฝน และคอกพักสุกรโรงฆ่า
สัตว์เทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล

15,000.00 15,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายกะแสม  พิศสกุล 15,000.00 นายกะแสม  พิศสกุล 15,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 90/2563 17-เม.ย.-63

39. จ้างเหมาซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาครุภัณฑ์ส้านักงาน 
(เคร่ืองปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0018, 
420-49-0016, 420-49-0017, 420-46-0007 และ 
420-46-0008

3,300.00 3,300.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ล้าปาง

3,300.00 ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ล้าปาง

3,300.00 เป็นผู้มีอาชีพ 91/2563 21-เม.ย.-63

40. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (แผนงานบริหารงานทั่วไป) ส้าหรับใช้
ในการท้าฉากกั้น เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

1,355.00 1,355.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 1,355.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 1,355.00 เป็นผู้มีอาชีพ 106/2563 21-เม.ย.-63

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 63,200.00
ห้างหุน้ส่วนจ้ากัดบุญต่านก่อสร้าง 65,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดใบบัวก่อสร้าง 68,000.00

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 18,000.00
ห้างหุน้ส่วนจ้ากัดบุญต่านก่อสร้าง 21,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดใบบัวก่อสร้าง 21,600.00

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 11,000.00
ห้างหุน้ส่วนจ้ากัดบุญต่านก่อสร้าง 12,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดใบบัวก่อสร้าง 13,000.00

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 7,000.00
ห้างหุน้ส่วนจ้ากัดบุญต่านก่อสร้าง 7,200.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดใบบัวก่อสร้าง 7,300.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด หนึ่งเจริญกิจ
ล้าปาง

1,487,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดสินทวีเคหะกิจ 1,494,000.00

เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 7,000.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

110/2563 24-เม.ย.-6344. จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้้าแบบหอยโข่ง 
(เคร่ืองยนต์เบนซิน)

7,100.00 7,100.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 11,000.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

109/2563 24-เม.ย.-6343. จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้้าแบบหอยโข่ง 
(มอเตอร์ไฟฟ้า)

11,000.00 11,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 18,000.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

108/2563 22-เม.ย.-6342. จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้้า (ไดโว)่ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 63,200.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

107/2563 22-เม.ย.-6341. จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้้าแบบหอยโข่ง 
(เคร่ืองยนต์ดีเซล)

63,400.00 63,400.00 เฉพาะ 
เจาะจง

27-มี.ค.-6345. จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต(Over Lay)  สายบ้านแม่ฮาว  หมู่ที่  3  ต้าบลห้าง
ฉัตร เชื่อมต่อบ้านป่าไคร้เหนือ  ต้าบลหนองหล่ม  อ้าเภอ
ห้างฉัตร  จังหวัดล้าปาง

1,555,000.00 1,498,000.00 ประกวด
ราคา

อิเล็กทรอ
 นิกส์

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด หนึ่งเจริญกิจ
ล้าปาง

1,487,000.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

35/2563
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