
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป) ประจําเดือน  สิงหาคม 2563
5,396.30 5,396.30  เฉพาะ  

เจาะจง
บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 5,396.30 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 5,396.30 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2563 1-ต.ค.-62

2. จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานบริหารงาน
คลัง)ประจําเดือนสิงหาคม 2563

66.90 66.90  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 66.90 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 66.90 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2563 1-ต.ค.-62

3. จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานรักษาความ
สงบภายใน) ประจําเดือน สิงหาคม 2563

3,000.00 3,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 3,000.00 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 3,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 3/2563 1-ต.ค.-62

4. จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานสาธารณสุข) 
ประจําเดือน สิงหาคม 2563

11,796.60 11,796.60  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 11,796.60 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 11,796.60 เป็นผู้มีอาชีพ 4/2563 1-ต.ค.-62

5. จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (เคร่ืองพ่นหมอกควัน) 
ประจําเดือน สิงหาคม 2563

4,902.60 4,902.60  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 4,902.60 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 4,902.60 เป็นผู้มีอาชีพ 5/2563 1-ต.ค.-62

7. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ (เทศบาล) ประจําเดือน  สิงหาคม 2563 270.00 270.00  เฉพาะ  
เจาะจง

ร้าน 149 การค้า 270.00 ร้าน 149 การค้า 270.00 เป็นผู้มีอาชีพ 8/2563 1-ต.ค.-62

8. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ (หมู่บ้าน) ประจําเดือน สิงหาคม 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

9. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจําเดือน 
สิงหาคม 2563

11,770.00 11,770.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.
ไอ.จี จํากัด

11,770.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.
ไอ.จี จํากัด

11,770.00 เป็นผู้มีอาชีพ 20/2563 31-มี.ค.-63

10. จ้างเหมาบริการคนจัดเก็บขยะ ประจําเดือน สิงหาคม 2563 9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

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

11. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารในงานการ
เจ้าหน้าที่และงานนิติการ ประจําเดือน สิงหาคม 2563

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

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

12. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนและงานบริหารทั่วไป ประจําเดือนสิงหาคม 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  สิงหาคม  2563
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน สิงหาคม พ.ศ. 2563

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

งานจัดซ้ือจัดจ้าง

งานจัดซ้ือจัดจ้าง

ที่

ที่

ราคากลาง

ราคากลาง

แบบ สขร.1 



(โดยสรุป)
13. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือ

ประชาชนและงานบริหารทั่วไป ประจําเดือน สิงหาคม2563
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 ประจําเดือน สิงหาคม
2563

9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

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

15. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารงาน
การศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจําเดือน สิงหาคม 
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 ประจําเดือนสิงหาคม 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 คนทําความสะอาด ดูแลต้นไม้ ฌาปน
สถาน ประจําเดือน สิงหาคม 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. จ้างเหมาบริการคนทําความสะอาด ดูแลต้นไม้ สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะ ประจําเดือน สิงหาคม 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. จ้างเหมาบริการคนทําความสะอาด ดูแลต้นไม้ สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะ ประจําเดือน สิงหาคม 2563

8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

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

20. จ้างเหมาบริการคนทําความสะอาด ดูแลต้นไม้ สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะ ประจําเดือน  สิงหาคม 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. จ้างเหมาบริการคนทําความสะอาด ดูแลต้นไม้ สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะ ประจําเดือน สิงหาคม 2563

8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

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

22. จ้างเหมาบริการคนทําความสะอาดภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ประจําเดือน 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 
ประจําเดือน  สิงหาคม 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. จ้างเหมาคนงานประจําเมรุ ประจําเดือนสิงหาคม 2563 3,500.00 3,500.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายสมชาติ  อุปคํา 3,500.00 นายสมชาติ  อุปคํา 3,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 133/2563 31-ก.ค.-63

25. จัดซ้ือน้ําด่ืมสําหรับเทศบาลห้างฉัตรแม่ตาล ประจําเดือน 
สิงหาคม 2563

2,282.00 2,282.00  เฉพาะ  
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้ําด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,282.00 กลุ่มผลิตน้ําด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,282.00 เป็นผู้มีอาชีพ 152/2563 31-ก.ค.-63

26. จัดซ้ือน้ําด่ืมสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจําเดือน 
สิงหาคม 2563

474.00 474.00  เฉพาะ  
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้ําด่ืมบ้านแม่ฮาว 474.00 กลุ่มผลิตน้ําด่ืมบ้านแม่ฮาว 474.00 เป็นผู้มีอาชีพ 153/2563 31-ก.ค.-63

27. จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (งานฌาปนสถาน) 
ประจําเดือน สิงหาคม 2563

3,973.00 3,973.00  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 3,973.00 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 3,973.00 เป็นผู้มีอาชีพ 154/2563 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. จ้างเหมาพ่นเคมีหมอกควันกําจัดยุงลาย ณ บ้านเลขที่ 128

 หมู่ 3 ตําบลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง
1,000.00 1,000.00 เฉพาะ 

เจาะจง
นายวันพิชิต    อุตมา 1,000.00 นายวันพิชิต    อุตมา 1,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 135/2563 3-ส.ค.-63

29. จัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์, ธงอักษรพระปรมาพิไธย และ
สมุดลงนามถวายพระพร  ตามโครงการปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12
 สิงหาคม 2563

3,150.00 3,150.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

3,150.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

3,150.00 เป็นผู้มีอาชีพ 155/2563 4-ส.ค.-63

30. จัดซ้ือดอกไม้ประดิษฐ์สีฟ้า  ตามโครงการปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12
 สิงหาคม 2563

600.00 600.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางปนัดดา  คําบุญ 600.00 นางปนัดดา  คําบุญ 600.00 เป็นผู้มีอาชีพ 156/2563 4-ส.ค.-63

31. จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2,415.00 2,415.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ก๊อปปี้เบสท์    2,415.00 ร้าน ก๊อปปี้เบสท์ 2,415.00 เป็นผู้มีอาชีพ 136/2563 4-ส.ค.-63

32. จ้างเหมาพ่นเคมีหมอกควันกําจัดยุงลาย ณ บ้านเลขที่ 298
 หมูที่ 3 ตําบลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง

1,000.00 1,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายกรวุฒิ    ต๊ิบแก้ว 1,000.00 นายกรวุฒิ    ต๊ิบแก้ว 1,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 137/2563 4-ส.ค.-63

33. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานกําจัดขยะมูลฝอย 8,105.00 8,105.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เจริญกิจการค้า 8,105.00 ร้าน เจริญกิจการค้า 8,105.00 เป็นผู้มีอาชีพ 157/2563 5-ส.ค.-63

34. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงานริหาร
งานคลัง) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-51-0025

300.00 300.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

300.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

300.00 เป็นผู้มีอาชีพ 138/2563 6-ส.ค.-63

35. จัดซ้ือถ่านสําหรับใช้กับเมรุเผาศพระบบปิดแบบใช้ถ่าน 
สําหรับเผาศพนางอํานวย  วังปา  ในวันอาทิตย์ที่  9  
สิงหาคม  2563

750.00 750.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายประสาท  ปานพิมพ์ 750.00 นายประสาท  ปานพิมพ์ 750.00 เป็นผู้มีอาชีพ 158/2563 7-ส.ค.-63

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
36. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงาน

บริหารงานทั่วไป) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุค)  หมายเลข
ครุภัณฑ์ 416-52-0033

2,900.00 2,900.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

2,900.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

2,900.00 เป็นผู้มีอาชีพ 139/2563 11-ส.ค.-63

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

งานจัดซ้ือจัดจ้าง

งานจัดซ้ือจัดจ้าง

ที่

ที่

ราคากลาง

ราคากลาง



37. จ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์
สํานักงาน) เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 
420-46-0008

2,300.00 2,300.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ลําปาง

2,300.00 ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ลําปาง

2,300.00 เป็นผู้มีอาชีพ 140/2563 11-ส.ค.-63

บริษัท ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย 
จํากัด

10,080.00

คลีนเวิลด์ ซัพพลาย 10,850.00
ร้านอินเตอร์ คลีน ซัพพลาย 12,540.00

39. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 8,794.00 8,794.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจํากัดแอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

8,794.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัดแอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

8,794.00 เป็นผู้มีอาชีพ 160/2563 14-ส.ค.-63

40. จ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์
สํานักงาน) เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 
420-50-0019

2,800.00 2,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ลําปาง

2,800.00 ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ลําปาง

2,800.00 เป็นผู้มีอาชีพ 141/2563 14-ส.ค.-63

41. จ้างเหมาทําใบประกาศนียบัตร ตามโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

6,000.00 6,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านเอกวัฒน์ดิจิตอล 6,000.00 ร้านเอกวัฒน์ดิจิตอล 6,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 142/2563 14-ส.ค.-63

42. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 18,690.00 18,690.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

10,080.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

18,690.00 เสนอราคา
ตํ่าสุด

161/2563 17-ส.ค.-63

43. จ้างเหมาพ่นเคมีหมอกควันกําจัดยุงลาย ณ บ้านเลขที่ 124
 หมู่ 3 ตําบลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายวันพิชิต    อุตมา 500.00 นายวันพิชิต    อุตมา 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 143/2563 17-ส.ค.-63

44. จ้างเหมาซ่อมแซมและบํารุงรักษา (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง) รถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน ๘๑-๒๔๒๕ 
ลําปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 005-53-0001

1,680.00 1,680.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน วิศรุต ออโต้ไทร์ 1,680.00 ร้าน วิศรุต ออโต้ไทร์ 1,680.00 เป็นผู้มีอาชีพ 144/2563 18-ส.ค.-63

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค เอ็น บิลด้ิง 69,800.00
ห้างหุ้นส่วนจํากัดบุญต่าน
ก่อสร้าง

70,000.00

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต๋ีเล็ก ธุรกิจ
การโยธา

70,100.00

46. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน)

10,200.00 10,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

10,080.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

10,200.00 เป็นผู้มีอาชีพ 163/2563 21-ส.ค.-63

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

10,080.00 13-ส.ค.-6310,080.00

69,800.00

เฉพาะ 
เจาะจง

เฉพาะ 
เจาะจง

จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (แผนงานบริหารงานทั่วไป)

งานจัดซ้ือจัดจ้าง

จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามแดง หมู่ 6 
(สายปู่เจ้าบ้าน) ตําบลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร จังหวัด
ลําปาง

38.

ที่

45.

10,080.00

ราคากลาง

70,100.00

บริษัท ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย 
จํากัด

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค เอ็น บิลด้ิง 69,800.00

เสนอราคา
ตํ่าสุด

เสนอราคา
ตํ่าสุด

159/2563

41/2563
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

19-ส.ค.-63



47. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน)

13,709.00 13,709.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจํากัดแอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

13,709.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัดแอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

13,709.00 เป็นผู้มีอาชีพ 164/2563 21-ส.ค.-63

 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต๋ีเล็ก ธุรกิจ
การโยธา

239,600.00

ห้างหุ้นส่วนจํากัดบุญต่าน
ก่อสร้าง

254,600.00

ร้านสุนทรพาณิชย์ 254,600.00

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต๋ีเล็ก ธุรกิจ
การโยธา

310,100.00

ร้านสุนทรพาณิชย์ 322,500.00
ห้างหุ้นส่วนจํากัดบุญต่าน
ก่อสร้าง

328,500.00

 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต๋ีเล็ก ธุรกิจ
การโยธา

139,200.00

ร้านสุนทรพาณิชย์ 144,800.00
ห้างหุ้นส่วนจํากัดบุญต่าน
ก่อสร้าง

144,900.00

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต๋ีเล็ก ธุรกิจ
การโยธา

314,400.00

ร้านสุนทรพาณิชย์ 314,600.00
ห้างหุ้นส่วนจํากัดบุญต่าน
ก่อสร้าง

314,700.00

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
52. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 1,265.00 1,265.00 เฉพาะ 

เจาะจง
ร้าน สุนทรพาณิชย์ 1,265.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 1,265.00 เป็นผู้มีอาชีพ 165/2563 27-ส.ค.-63

53. จัดซ้ือวัสดุ ตามโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ด้วยการล้างมือ

11,000.00 11,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ศิริ พาณิชย์ 11,000.00 ศิริ พาณิชย์ 11,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 166/2563 27-ส.ค.-63

54. จ้างเหมาจัดทําอ่างล้างมือ ตามโครงการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการล้างมือ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายยุทธพล แสงบุญเรือง 9,000.00 นายยุทธพล แสงบุญเรือง 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 145/2563 27-ส.ค.-63

 นายศราวุธ รัตนธีรวิเชียร 16,900.00
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เพียรสรา 
คอนสตรัคชั่น

17,500.00

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ.เอ็น.ที.
คอนสตร่ัคชั่นแอนด์เซอร์เวย์อิ่ง

18,000.00

25-ส.ค.-6351.

ที่

239,600.00

310,100.00

139,200.00

314,400.00

เฉพาะ 
เจาะจง

เฉพาะ 
เจาะจง

เฉพาะ 
เจาะจง

เฉพาะ 
เจาะจง

55.

จ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยป่าปอน หมู่ที่ 3 ตําบลห้างฉัตร 
ขนาดปากกว้าง 30 เมตร ยาว 142 เมตร ลึกเฉล่ีย 2 เมตร
 Slop 1 2

จ้างขุดลอกหนองกลาง หมู่ที่ 3 ตําบลห้างฉัตร ขนาด
ปากกว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉล่ีย 5 เมตร Slop1
 2

จ้างขุดลอกหน้าฝายลําเหมืองแม่ฮาว หมู่ที่ 5 ตําบลห้าง
ฉัตร ขนาดปากกว้าง 15 เมตร ลึกเฉล่ีย 2 เมตร ยาว 140 
เมตร Slop 1 2

จ้างก่อสร้างฝายน้ําล้นลําน้ําแม่ฮาว หมู่ที่ 7 ตําบลห้างฉัตร
 ขนาดสันฝายกว้าง 1.20เมตร ยาว 7 เมตร สูง 1 เมตร 
และหินก่อท้ายฝาย กว้าง 5 เมตร ยาว 7.60 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.20 เมตร

งานจัดซ้ือจัดจ้าง

จ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการวางท่อเมนประปา
หมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ตําบลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร 
จังหวัดลําปาง

48.

49

50.

16,900.00

254,600.00

329,900.00

144,900.00

314,700.00

ราคากลาง

17,030.00 เฉพาะ 
เจาะจง

 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต๋ีเล็ก ธุรกิจ
การโยธา

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต๋ีเล็ก ธุรกิจ
การโยธา

 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต๋ีเล็ก ธุรกิจ
การโยธา

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต๋ีเล็ก ธุรกิจ
การโยธา

 นายศราวุธ รัตนธีรวิเชียร

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

239,600.00

310,100.00

139,200.00

314,400.00

27-ส.ค.-6316,900.00

เสนอราคา
ตํ่าสุด

เสนอราคา
ตํ่าสุด

เสนอราคา
ตํ่าสุด

เสนอราคา
ตํ่าสุด

เสนอราคา
ตํ่าสุด

42/2563

43/2563

44/2563

45/2563

46/2563

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง

25-ส.ค.-63

25-ส.ค.-63

25-ส.ค.-63



56. จ้างเหมาพ่นเคมีหมอกควันกําจัดยุงลาย ณ บ้านเลขที่ 
116/2 หมู่ 5 บ้านแพะดอนสัก และร้านขายเซรามิค 
(กะลา) หมู่ที่ 6 บ้านขามแดง  ตําบลห้างฉัตร      อําเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดลําปาง

1,000.00 1,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายวันพิชิต    อุตมา 1,000.00 นายวันพิชิต    อุตมา 1,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 147/2563 31-ส.ค.-63

57. จ้างเหมาพ่นเคมีหมอกควันกําจัดยุงลาย ณ บ้านเลขที่ 
116/2 หมู่ 5 บ้านแพะดอนสัก และร้านขายเซรามิค 
(กะลา) หมู่ที่ 6 บ้านขามแดง  ตําบลห้างฉัตร      อําเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดลําปาง

1,000.00 1,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายกรวุฒิ    ต๊ิบแก้ว 1,000.00 นายกรวุฒิ    ต๊ิบแก้ว 1,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 148/2563 31-ส.ค.-63













































แบบ สขร.1 











แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 



 


