
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป) ประจ้าเดือน มกราคม 2564
3,144.30 3,144.30 เฉพาะ  

เจาะจง
บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 3,144.30 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 3,144.30 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2564 1-ต.ค.-63

2. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานบริหารงาน
คลัง)ประจ้าเดือน มกราคม 2564

74.10 74.10  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 74.10 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 74.10 เป็นผู้มีอาชีพ 3/2564 1-ต.ค.-63

3. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานรักษาความ
สงบภายใน) ประจ้าเดือน มกราคม 2564

5,500.00 5,500.00  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 5,500.00 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 5,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 4/2564 1-ต.ค.-63

4. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานสาธารณสุข) 
ประจ้าเดือน มกราคม 2564

13,743.40 13,743.40  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 13,743.40 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 13,743.40 เป็นผู้มีอาชีพ 5/2564 1-ต.ค.-63

5. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานเคหะและ
ชุมชน) ประจ้าเดือน มกราคม 2564

2,274.70 2,274.70  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 2,274.70 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 2,274.70 เป็นผู้มีอาชีพ 7/2564 1-ต.ค.-63

6. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ (หมู่บ้าน) ประจ้าเดือน มกราคม 2564 2,170.00 2,170.00  เฉพาะ  
เจาะจง

ร้าน 149 การค้า 2,170.00 ร้าน 149 การค้า 2,170.00 เป็นผู้มีอาชีพ 9/2564 1-ต.ค.-63

7. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจ้าเดือน 
มกราคม 2564

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 1/2564 1-ต.ค.-63

8. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานการเจ้าหน้าที่ ประจ้าเดือน 
มกราคม 2564

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

9. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ้าเดือน มกราคม 2564

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

10. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ้าเดือน มกราคม 2564

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

11. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ้าเดือน มกราคม 2564

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

12. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประจ้าเดือน มกราคม 2564

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

13. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานการศึกษา ปะจ้าเดือน 
มกราคม 2564

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

ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มกราคม  2564
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2564

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
14. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานดูแลเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านปันง้าว) ปะจ้าเดือน มกราคม 2564
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

15. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานดูแลเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแม่ฮาว) ปะจ้าเดือน มกราคม 2564

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

16. จ้างเหมาคนงานจัดเก็บขยะ ปะจ้าเดือน มกราคม 2564 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

17. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานสวัสดิการสังคม ปะจ้าเดือน
 มกราคม 2564

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

18. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานฌาปนสถาน ปะจ้าเดือน 
มกราคม 2564

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

19. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานประจ้าสวนสาธารณะ ปะจ้า
เดือน มกราคม 2564

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

20. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานประปา ปะจ้าเดือน มกราคม
 2564

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

21. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานช่างไฟฟ้า ปะจ้าเดือน 
มกราคม 2564

9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายชนะเดช  กันเวียน 9,000.00 นายชนะเดช  กันเวียน 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 16/2564 1-ต.ค.-63

22. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ปะจ้าเดือน มกราคม 2564

9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นางสาวนันทยา  ใจมูล 9,000.00 นางสาวนันทยา  ใจมูล 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 21/2564 16-ธ.ค.-63

23. จ้างเหมาคนงานประจ้าเมรุเมรุฌาปนสถานต้าบลห้างฉัตร 
ประจ้าเดือน มกราคม 2564

6,300.00 6,300.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายสมชาติ  อุปค้า 6,300.00 นายสมชาติ  อุปค้า 6,300.00 เป็นผู้มีอาชีพ 25/2564 30-ธ.ค.-63

24. จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับเทศบาลห้างฉัตรแม่ตาล ประจ้าเดือน 
มกราคม 2564

1,792.00 1,792.00  เฉพาะ  
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 1,792.00 กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 1,792.00 เป็นผู้มีอาชีพ 41/2564 30-ธ.ค.-63

25. จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ้าเดือน 
มกราคม 2564

456.00 456.00  เฉพาะ  
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 456.00 กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 456.00 เป็นผู้มีอาชีพ 42/2564 30-ธ.ค.-63

26. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (งานฌาปนสถาน) 
ประจ้าเดือน มกราคม 2564

8,971.00 8,971.00  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 8,971.00 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 8,971.00 เป็นผู้มีอาชีพ 43/2564 30-ธ.ค.-63

27. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ปะจ้าเดือน มกราคม 2564

8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายสมยศ  ใจค้า 8,000.00 นายสมยศ  ใจค้า 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 22/2564 4-ม.ค.-64

28. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหารงานทั่วไป)  
จ้านวน  6  รายการ

19,270.00 19,270.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส

19,270.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดแอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

19,270.00 เป็นผู้มีอาชีพ 44/2564 4-ม.ค.-64

งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ที่



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
29. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (แผนงานบริหารงานทั่วไป)  จ้านวน 1  

  รายการ
740.00 740.00 เฉพาะ 

เจาะจง
ร้าน สุนทรพาณิชย์ 740.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 740.00 เป็นผู้มีอาชีพ 45/2564 4-ม.ค.-64

30. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (แผนงานบริหารงานทั่วไป) ส้าหรับใช้
ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล จ้านวน 4 
รายการ

310.00 310.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 310.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 310.00 เป็นผู้มีอาชีพ 46/2564 4-ม.ค.-64

31. จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนรับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ้าปีงบประมาณ 2564  จ้านวน  8  ป้าย

3,600.00 3,600.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์คอมแอนด์สกรีน 3,600.00 ร้าน เฟรนด์คอมแอนด์สกรีน 3,600.00 เป็นผู้มีอาชีพ 26/2564 5-ม.ค.-64

32. จ้างเหมาจัดท้าป้ายสต๊ิกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด เพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตชุมชน  จ้านวน  12  ป้าย

1,380.00 1,380.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน แอค โซลูท พลีส 1,380.00 ร้าน แอค โซลูท พลีส 1,380.00 เป็นผู้มีอาชีพ 27/2564 5-ม.ค.-64

33. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0022
  จ้านวน  2  รายการ

2,250.00 2,250.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส

2,250.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส

2,250.00 เป็นผู้มีอาชีพ 28/2564 6-ม.ค.-64

34. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงาน
บริหารงานทั่วไป) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0083  
จ้านวน  1  รายการ

650.00 650.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส

650.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส

650.00 เป็นผู้มีอาชีพ 29/2564 6-ม.ค.-64

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 29,500.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บุญต่าน
ก่อสร้าง

30,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ใบบัวก่อสร้าง 31,000.00

36. จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แผนงาน
สาธารณสุข)  จ้านวน 1 รายการ

12,000.00 12,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ศิริ พาณิชย์ 12,000.00 ร้าน ศิริ พาณิชย์ 12,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 48/2564 8-ม.ค.-64

37. จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์
ส้านักงาน) เคร่ืองถ่ายเอกสาร Canon IR2002N 
หมายเลขครุภัณฑ์ 417-58-0005  จ้านวน  2  รายการ

9,500.00 9,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด แอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

9,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด แอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

9,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 30/2564 8-ม.ค.-64

38. จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แผนงานเคหะและ
ชุมชน) จ้านวน 2 รายการ

640.00 640.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน อภิสิทธิ์ยนต์ 640.00 ร้าน อภิสิทธิ์ยนต์ 640.00 เป็นผู้มีอาชีพ 49/2564 13-ม.ค.-64

39. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ (แผนงานเคหะและ
ชุมชน)  จ้านวน  5  รายการ

24,375.00 24,375.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ล้าปาง 
จ้ากัด

24,375.00 บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ล้าปาง 
จ้ากัด

24,375.00 เป็นผู้มีอาชีพ 50/2564 14-ม.ค.-64

ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

7-ม.ค.-64ร้าน สุนทรพาณิชย์ 29,500.00

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ

35. ซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้้าแบบปั๊มซับเมอร์ส 
ขนาด 2 แรงม้า จ้านวน 1 ชุด ส้าหรับใช้ในระบบประปา
บ้านขามแดง หมู่ที่ 6 ต้าบลห้างฉัตร อ้าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล้าปาง

29,500.00 29,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

เสนอราคา
ต้่าสุด

47/2564



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด น้้าล้อมเคหะ
ภัณฑ์

21,800.00

ร้านนานาครุภัณฑ์ล้าปาง 23,400.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เพิ่มพูลกิจ 24,800.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เจียวพานิช 39,800.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีเอสไฮแคร์
เซอร์วิส

40,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ล้าปางแสง
สว่าง

40,300.00

42. จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 2029 
ล้าปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-45-0001  จ้านวน 4 
รายการ

3,050.00 3,050.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน พรชัย ประชัน 3,050.00 ร้าน พรชัย ประชัน 3,050.00 เป็นผู้มีอาชีพ 31/2564 18-ม.ค.-64

43. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหาร 
งานคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0062  จ้านวน  3  
รายการ

4,080.00 4,080.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส

4,080.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส

4,080.00 เป็นผู้มีอาชีพ 32/2564 18-ม.ค.-64

44. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป) จ้านวน 
12 รายการ

12,454.00 12,454.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดแอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

12,454.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดแอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

12,454.00 เป็นผู้มีอาชีพ 53/2564 18-ม.ค.-64

45. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (แผนงานบริหารงานคลัง) จ้านวน 12
 รายการ

8,342.00 8,342.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดแอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

8,342.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดแอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

8,342.00 เป็นผู้มีอาชีพ 54/2564 19-ม.ค.-64

46. จ้างเหมาจัดท้าป้าย (ไวนิล) เพื่อประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย
อัตราใหม่ให้แก่ประชาชน  จ้านวน  8  ป้าย

1,600.00 1,600.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์ สกรีน 1,600.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์ สกรีน 1,600.00 เป็นผู้มีอาชีพ 33/2564 20-ม.ค.-64

47. จ้างเหมาจัดท้าป้าย (ไวนิล) งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  จ้านวน  1  ป้าย

1,800.00 1,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน แอค โซลูท พลีส 1,800.00 ร้าน แอค โซลูท พลีส 1,800.00 เป็นผู้มีอาชีพ 34/2564 20-ม.ค.-64

ร้าน นานาครุภัณฑ์ล้าปาง 59,600.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ล้าปางชัยยา
ก่อสร้าง

65,700.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เพิ่มพูลกิจ 68,500.00

เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน นานาครุภัณฑ์ล้าปาง 59,600.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

23/2564 21-ม.ค.-64

เสนอราคา
ต้่าสุด

51/2564

48. จ้างโครงการปรับปรุง-ต่อเติมอาคารหอประชุมเทศบาล
ต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล หมู่ที่ 3 ต้าบลห้างฉัตร อ้าเภอห้าง
ฉัตรจังหวัดล้าปาง

59,600.00 59,600.00

40. จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป)  
จ้านวน  2  รายการ

21,800.00 21,800.00 21,800.00เฉพาะ 
เจาะจง

41. จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน (พัดลมไอเย็น) จ้านวน  2  เคร่ือง 39,800.00

ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

39,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

15-ม.ค.-64

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เจียวพานิช 39,800.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

52/2564 15-ม.ค.-64

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด น้้าล้อมเคหะ
ภัณฑ์

เลขที่และวันที่



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
ร้าน นานาครุภัณฑ์ล้าปาง 238,800.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เพิ่มพูลกิจ 264,252.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ล้าปางชัยยา
ก่อสร้าง

267,600.00

50. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส้านักงาน (แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป) เคร่ืองถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 
417-60-0006  จ้านวน  1  รายการ

2,000.00 20,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอสเทคนิค
เซ็นเตอร์

2,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอสเทคนิค
เซ็นเตอร์

2,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 35/2564 21-ม.ค.-64

51. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ (แผนงานเคหะและ
ชุมชน)  จ้านวน  17  รายการ

32,659.00 32,659.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ล้าปาง 
จ้ากัด

32,659.00 บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ล้าปาง 
จ้ากัด

32,659.00 เป็นผู้มีอาชีพ 55/2564 21-ม.ค.-64

52. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 8398 ล้าปาง หมายเลข
ครุภัณฑ์ 001-55-0002  จ้านวน  4  รายการ

3,250.00 3,250.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน รุ่งเรืองคาร์เซอร์วิส 3,250.00 ร้าน รุ่งเรืองคาร์เซอร์วิส 3,250.00 เป็นผู้มีอาชีพ 36/2564 25-ม.ค.-64

53. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหารงานทั่วไป)     
เคร่ืองกระจายเสียงแบบไร้สาย จ้านวน  1  รายการ

2,590.00 2,590.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส

2,590.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส

2,590.00 เป็นผู้มีอาชีพ 56/2564 25-ม.ค.-64

54. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (แผนงานบริหารงานทั่วไป)     
 จ้านวน  1  รายการ

750.00 750.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ทูลทวี 750.00 ร้าน ทูลทวี 750.00 เป็นผู้มีอาชีพ 57/2564 25-ม.ค.-64

55. จัดซ้ือถ่านส้าหรับใช้กับเมรุเผาศพระบบปิดแบบใช้ถ่าน 
ส้าหรับเผาศพนางสาวกัญญาภัค  บุญทัน ในวันจันทร์ ที่ 
25มกราคม 2563

750.00 750.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายประสาท  ปานพิมพ์ 750.00 นายประสาท  ปานพิมพ์ 750.00 เป็นผู้มีอาชีพ 58/2563 25-ม.ค.-64

บริษัท ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย 
จ้ากัด

19,870.00

ร้าน มายด์ไวท์ โปรดักส์ 21,360.00
ร้าน ล้าปางคลีน 22,970.00

57. จัดซ้ือวัสดุการเกษตร (พันธุ์กล้าไม้พร้อมดินปลูก)        
จ้านวน  20  รายการ

28,030.00 28,030.00 เฉพาะ 
เจาะจง

สวนเกษตรธรรมชาติ แม่ปิงพันธุ์
ไม้

28,030.00 สวนเกษตรธรรมชาติ แม่ปิงพันธุ์
ไม้

28,030.00 เป็นผู้มีอาชีพ 60/2564 25-ม.ค.-64

ร้าน นานาครุภัณฑ์ล้าปาง 22,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เพิ่มพูลกิจ 26,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ล้าปางชัยยา
ก่อสร้าง

33,288.00

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

25-ม.ค.-64

เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ร้าน นานาครุภัณฑ์ล้าปาง 238,800.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

24/2564 21-ม.ค.-64

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

49. จ้างเหมาทาสีอาคารหอประชุมเทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่
ตาล หมู่ที่ 3 ต้าบลห้างฉัตร อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง

238,800.00 250,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

58. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป) ม่านปรับ
แสง  จ้านวน  2  รายการ

บริษัท ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย 
จ้ากัด

61/2564 25-ม.ค.-64

56. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (แผนงานบริหารงานทั่วไป)  
จ้านวน  10  รายการ

19,870.00 19,870.00 เฉพาะ 
เจาะจง

19,870.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

59/2564

22,000.00 22,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน นานาครุภัณฑ์ล้าปาง 22,000.00 เสนอราคา
ต้่าสุด



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
59. จ้างเหมาดูดส่ิงปฏิกูล (สูบส้วม)  จ้านวน  4  จุด 4,000.00 4,000.00 เฉพาะ 

เจาะจง
นายสฤษฎ์พงศ์  ทายะ 4,000.00 นายสฤษฎ์พงศ์  ทายะ 4,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 37/2564 26-ม.ค.-64

60. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหาร 
งานคลัง) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-53-0053 เคร่ืองส้ารองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-60-0125, 416-57-0095 และหมายเลขครุภัณฑ์
416-60-0123

3,650.00 3,650.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส

3,650.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส

3,650.00 เป็นผู้มีอาชีพ 38/2564 26-ม.ค.-64

61. จ้างเหมาย้ายเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 
420-45-0005  จ้านวน  5  รายการ

6,800.00 6,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ล้าปาง

6,800.00 ร้าน พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ล้าปาง

6,800.00 เป็นผู้มีอาชีพ 39/2564 29-ม.ค.-64

62. จ้างเหมาจัดท้าดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อใช้ในการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ

1,300.00 1,300.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางปนัดดา  ค้าบุญ 1,300.00 นางปนัดดา  ค้าบุญ 1,300.00 เป็นผู้มีอาชีพ 40/2564 29-ม.ค.-64

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

เลขที่และวันที่
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่



 


