
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป) ประจ้าเดือน  กันยายน 2563
4,870.10 4,870.10  เฉพาะ  

เจาะจง
บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 4,870.10 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 4,870.10 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2563 1-ต.ค.-62

2. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานบริหารงาน
คลัง)ประจ้าเดือนกันยายน 2563

67.20 67.20  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 67.20 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 67.20 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2563 1-ต.ค.-62

3. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานรักษาความ
สงบภายใน) ประจ้าเดือน กันยายน 2563

6,200.00 6,200.00  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 6,200.00 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 6,200.00 เป็นผู้มีอาชีพ 3/2563 1-ต.ค.-62

4. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานสาธารณสุข) 
ประจ้าเดือน กันยายน 2563

12,923.20 12,923.20  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 12,923.20 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 12,923.20 เป็นผู้มีอาชีพ 4/2563 1-ต.ค.-62

5. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (เคร่ืองพ่นหมอกควัน) 
ประจ้าเดือน กันยายน 2563

4,878.20 4,878.20  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 4,878.20 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 4,878.20 เป็นผู้มีอาชีพ 5/2563 1-ต.ค.-62

7. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ (เทศบาล) ประจ้าเดือน  กันยายน 2563 280.00 280.00  เฉพาะ  
เจาะจง

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

8. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ (หมู่บ้าน) ประจ้าเดือน กันยายน 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

9. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจ้าเดือน 
กันยายน 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 20/2563 31-มี.ค.-63

10. จ้างเหมาบริการคนจัดเก็บขยะ ประจ้าเดือน กันยายน 
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

11. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารในงานการ
เจ้าหน้าที่และงานนิติการ ประจ้าเดือน กันยายน 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

12. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนและงานบริหารทั่วไป ประจ้าเดือนกันยายน 
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

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน 2563
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน กันยายน พ.ศ. 2563

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
ที่ และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

งานจัดซ้ือจัดจ้าง

งานจัดซ้ือจัดจ้างที่

ราคากลาง

ราคากลาง

แบบ สขร.1 



(โดยสรุป)
13. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือ

ประชาชนและงานบริหารทั่วไป ประจ้าเดือน กันยายน 
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

14. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์และบันทึกข้อมูล ประจ้าเดือน กันยายน  
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

15. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารงาน
การศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ้าเดือน กันยายน 
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

16. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ้าเดือนกันยายน 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

17. จ้างเหมาบริการ คนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ ฌาปน
สถาน ประจ้าเดือน กันยายน  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

18. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะ ประจ้าเดือน กันยายน 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

19. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะ ประจ้าเดือน กันยายน  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

20. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะ ประจ้าเดือน  กันยายน 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

21. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะ ประจ้าเดือน กันยายน 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

22. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาดภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ประจ้าเดือน สิงหาคม 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

23. จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่างระบบประปาหมู่บ้าน 
ประจ้าเดือน  กันยายน  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

24. จ้างเหมาคนงานประจ้าเมรุ ประจ้าเดือนกันยายน 2563 3,500.00 3,500.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายสมชาติ  อุปค้า 3,500.00 นายสมชาติ  อุปค้า 3,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 146/2563 31-ก.ค.-63

25. จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับเทศบาลห้างฉัตรแม่ตาล ประจ้าเดือน 
กันยายน 2563

2,599.00 2,599.00  เฉพาะ  
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,599.00 กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,599.00 เป็นผู้มีอาชีพ 167/2563 31-ก.ค.-63

26. จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ้าเดือน 
กันยายน 2563

544.00 544.00  เฉพาะ  
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 544.00 กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 544.00 เป็นผู้มีอาชีพ 168/2563 31-ก.ค.-63

27. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (งานฌาปนสถาน) 
ประจ้าเดือน กันยายน 2563

4,765.00 4,765.00  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 4,765.00 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 4,765.00 เป็นผู้มีอาชีพ 169/2563 31-ก.ค.-63

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

งานจัดซ้ือจัดจ้าง

งานจัดซ้ือจัดจ้าง

ที่

ที่

ราคากลาง

ราคากลาง



(โดยสรุป)
28. จ้างเหมาซ่อมแซมโทรศัพท์ภายในเหมายเลข 224 (คลัง) 856.00 856.00 เฉพาะ 

เจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดล้าปางซีคิว 856.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดล้าปางซีคิว 856.00 เป็นผู้มีอาชีพ 149/2563 2-ก.ย.-63

29. จ้างเหมาติดต้ังระบบอินเตอร์เน๊ต ห้องวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

800.00 800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

800.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

800.00 เป็นผู้มีอาชีพ 150/2563 2-ก.ย.-63

30. จ้างเหมาพ่นเคมีหมอกควันก้าจัดยุงลาย ณ บ้านเลขที่ 
262/1หมู่ 3 ต้าบลห้างฉัตร อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง

1,000.00 1,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายวันพิชิต    อุตมา 1,000.00 นายวันพิชิต    อุตมา 1,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 151/2563 2-ก.ย.-63

31. จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์
ส้านักงาน) เคร่ืองปรับอากาศ ห้องพัฒนาชุมชน

2,100.00 2,100.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ล้าปาง

2,100.00 ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ล้าปาง

2,100.00 เป็นผู้มีอาชีพ 152/2563 3-ก.ย.-63

32. จ้างเหมาพ่นเคมีหมอกควันก้าจัดยุงลาย ณ บ้านเลขที่ 
242/1หมู่ 3 ต้าบลห้างฉัตร อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายวันพิชิต    อุตมา 500.00 นายวันพิชิต    อุตมา 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 153/2563 8-ก.ย.-63

33. จ้างเหมาจัดท้าป้าย (ไวนิล) โครงการกิจกรรมส่งเสริมคุญ
ธรรม จริยธรรม

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 154/2563 11-ก.ย.-63

34. จ้างเหมาท้ากระเป๋าส้าหรับบรรจุเอกสาร โครงการ
กิจกรรมส่งเสริมคุญธรรม จริยธรรม

4,550.00 4,550.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางดวงนภา  ศรีค้าวัง 4,550.00 นางดวงนภา  ศรีค้าวัง 4,550.00 เป็นผู้มีอาชีพ 155/2563 11-ก.ย.-63

35. จ้างเหมาซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง) รถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน ๘๑-๒๔๒๕ 
ล้าปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 005-53-0001

3,575.00 3,575.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน วิศรุต ออโต้ไทร์ 3,575.00 ร้าน วิศรุต ออโต้ไทร์ 3,575.00 เป็นผู้มีอาชีพ 156/2563 11-ก.ย.-63

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด น้้าล้อมเคหะ
ภัณฑ์

7,100.00

ร้าน นานาครุภัณฑ์ล้าปาง 8,090.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เพิ่มพูลกิจ 8,730.00

37. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (แผนงานบริหารงานคลัง) 12,088.00 12,088.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดแอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

12,088.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดแอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

12,088.00 เป็นผู้มีอาชีพ 171/2563 11-ก.ย.-63

38. จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์  โครงการกิจกรรมส่งเสริมคุญธรรม
 จริยธรรม

650.00 650.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สตางค์ 650.00 ร้าน สตางค์ 650.00 เป็นผู้มีอาชีพ 172/2563 11-ก.ย.-63

39. จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ ใช้ในการปฏิบัติงานฌาปณสถาน
ต้าบลห้างฉัตร

888.00 888.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 888.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 888.00 เป็นผู้มีอาชีพ 173/2563 15-ก.ย.-63

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
40. จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการอบรมเด็ก

และเยาวชน  ประจ้าปี  2563
750.00 750.00 เฉพาะ 

เจาะจง
ร้าน สตางค์ 750.00 ร้าน สตางค์ 750.00 เป็นผู้มีอาชีพ 174/2563 15-ก.ย.-63

41. จ้างเหมาท้าป้าย (ไวนิล)  โครงการอบรมเด็กและเยาวชน 
 ประจ้าปี  2563

360.00 360.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 360.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 360.00 เป็นผู้มีอาชีพ 157/2563 15-ก.ย.-63

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

7,100.00 170/2563

งานจัดซ้ือจัดจ้าง

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน (ฉากกั้นห้อง)  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานจัดซ้ือจัดจ้าง

ที่

36. 7,100.00

ราคากลาง

7,100.00

ราคากลาง

เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด น้้าล้อมเคหะ
ภัณฑ์

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เสนอราคา
ต้่าสุด

11-ก.ย.-63

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

เลขที่และวันที่



42. จ้างเหมาท้าป้าย (ไวนิล)  โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน  ประจ้าปี  2563

360.00 360.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 360.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 360.00 เป็นผู้มีอาชีพ 158/2563 16-ก.ย.-63

43. จ้างเหมาท้าป้าย (ไวนิล)  โครงการค่ายอาสานักจิต
สาธารณะเยาวชนเทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ้าปี
  2563

360.00 360.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 360.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 360.00 เป็นผู้มีอาชีพ 159/2563 17-ก.ย.-63

44. จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน  ประจ้าปี  2563

960.00 960.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สตางค์ 960.00 ร้าน สตางค์ 960.00 เป็นผู้มีอาชีพ 175/2563 15-ก.ย.-63

45. จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการค่ายอาสา
นักจิตสาธารณะเยาวชนเทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล   
ประจ้าปี  2563

3,720.00 3,720.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สตางค์ 3,720.00 ร้าน สตางค์ 3,720.00 เป็นผู้มีอาชีพ 176/2563 15-ก.ย.-63

46. จ้างเหมาพ่นเคมีหมอกควันก้าจัดยุงลาย ณ บ้านเลขที่ 
74/1หมู่ 5 ต้าบลห้างฉัตร อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง

1,000.00 1,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายวิทูน  สุภากูล 1,000.00 นายวิทูน  สุภากูล 1,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 160/2563 18-ก.ย.-63

47. จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์
ส้านักงาน) เคร่ืองปรับอากาศ ส้านักปลัด

1,150.00 1,150.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ล้าปาง

1,150.00 ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ล้าปาง

1,150.00 เป็นผู้มีอาชีพ 161/2563 21-ก.ย.-63

48. จ้างเหมาซ่อมแซมรถสามล้อเคร่ือง (ซาเล็ง)  หมายเลข
ครุภัณฑ์ 011-58-0003  และรถสามล้อเคร่ือง (ซาเล็ง)  
หมายเลขครุภัณฑ์ 011-58-0004

15,400.00 15,400.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน อภิสิทธิยนต์ 15,400.00 ร้าน อภิสิทธิยนต์ 15,400.00 เป็นผู้มีอาชีพ 162/2563 21-ก.ย.-63

49. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (แผนงานบริหารงานคลัง) 3,450.00 3,450.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดไทยทอยล์ 3,450.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดไทยทอยล์ 3,450.00 เป็นผู้มีอาชีพ 177/2563 21-ก.ย.-63

50. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (แผนงานเคหะและชุมชน) 1,390.00 1,390.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 1,390.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 1,390.00 เป็นผู้มีอาชีพ 178/2563 21-ก.ย.-63

51. จัดซ้ือวัสดุเพื่อจัดท้าฝายกั้นน้้าด้วยกระสอบทราย 
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

17,900.00 17,900.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 17,900.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 17,900.00 เป็นผู้มีอาชีพ 179/2563 22-ก.ย.-63

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
52. จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมปกกระดาษสี,ปกพลาสติก,กระดาษ

แทรกสี,และเข้าเล่ม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ 2564

6,850.00 6,850.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านก๊อปปี้เบลท์ 6,850.00 ร้านก๊อปปี้เบลท์ 6,850.00 เป็นผู้มีอาชีพ 163/2563 22-ก.ย.-63

53. จ้างเหมาซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง) รถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน ๘๑-๒๔๒๕ 
ล้าปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 005-53-0001

1,250.00 1,250.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน วิศรุต ออโต้ไทร์ 1,250.00 ร้าน วิศรุต ออโต้ไทร์ 1,250.00 เป็นผู้มีอาชีพ 164/2563 22-ก.ย.-63

ร้านผ่าน ค้าวัสดุ 69,660.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ต๋ีเล็ก ธุรกิจ
การโยธา

71,550.00
54.

งานจัดซ้ือจัดจ้าง

ซ้ือวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 5 บ้านแพะดอนสัก 
และหมู่ที่ 7 บ้านปันง้าว ต้าบลห้างฉัตร อ้าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล้าปาง

ที่

69,660.00

ราคากลาง

69,660.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านผ่าน ค้าวัสดุ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

69,660.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

180/2563 24-ก.ย.-63

ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

เลขที่และวันที่



ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เค เอ็น บิลด้ิง 72,360.00

55. จ้างบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เคร่ืองพ่นหมอกควัน
 Swing fog หมายเลขครุภัณฑ์ 054-47-0002 เคร่ืองพ่น
หมอกควัน SPEED FOG หมายเลขครุภัณฑ์ 054-58-0004
 และเคร่ืองพ่นหมอกควัน IGEBA หมายเลขครุภัณฑ์ 
054-51-0003

10,550.00 10,550.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายจรัญ  ลังกา 10,550.00 นายจรัญ  ลังกา 10,550.00 เป็นผู้มีอาชีพ 165/2563 25-ก.ย.-63

นายชัยวุฒิ ปิงไฝ 39,800.00

 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ต๋ีเล็ก ธุรกิจ
การโยธา

40,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เค เอ็น บิลด้ิง 40,100.00

54.

56.

ซ้ือวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 5 บ้านแพะดอนสัก 
และหมู่ที่ 7 บ้านปันง้าว ต้าบลห้างฉัตร อ้าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล้าปาง

จ้างปรับปรุงฝารางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก และฝา
บ่อพักน้้าตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 6 บ้าน
ขามแดง หมู่ที่ 7 บ้านปันง้าว และหมู่ที่ 8 บ้านหัวหนอง 
ต้าบลห้างฉัตร อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง

69,660.00

39,800.00

69,660.00

39,800.00

เฉพาะ 
เจาะจง

เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านผ่าน ค้าวัสดุ

นายชัยวุฒิ ปิงไฝ

69,660.00

39,800.00

เสนอราคา
ต้่าสุด

เสนอราคา
ต้่าสุด

180/2563

166/2563

24-ก.ย.-63

25-ก.ย.-63
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