
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป) ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2564
3,153.00 3,153.00 เฉพาะ  

เจาะจง
บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 3,153.00 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 3,153.00 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2564 1-ต.ค.-63

2. จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานบริหารงาน
คลัง)ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2564

76.80 76.80  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 76.80 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 76.80 เป็นผู้มีอาชีพ 3/2564 1-ต.ค.-63

3. จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานรักษาความ
สงบภายใน) ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2564

12,500.00 12,500.00  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 12,500.00 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 12,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 4/2564 1-ต.ค.-63

4. จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานสาธารณสุข) 
ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2564

13,781.90 13,781.90  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 13,781.90 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 13,781.90 เป็นผู้มีอาชีพ 5/2564 1-ต.ค.-63

5. จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานเคหะและ
ชุมชน) ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2564

2,480.10 2,480.10  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 2,480.10 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 2,480.10 เป็นผู้มีอาชีพ 7/2564 1-ต.ค.-63

6. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ (หมู่บ้าน) ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2564 1,960.00 1,960.00  เฉพาะ  
เจาะจง

ร้าน 149 การค้า 1,960.00 ร้าน 149 การค้า 1,960.00 เป็นผู้มีอาชีพ 9/2564 1-ต.ค.-63

7. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจําเดือน 
กุมภาพันธ์ 2564

11,770.00 11,770.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.
ไอ.จี จํากัด

11,770.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย บ.ี
ไอ.จี จํากัด

11,770.00 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2564 1-ต.ค.-63

8. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานการเจ้าหน้าที่ ประจําเดือน 
กุมภาพันธ์ 2564

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางจิราภรณ์  ต๊ะคําปัน 9,000.00 นางจิราภรณ์  ต๊ะคําปัน 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2564 1-ต.ค.-63

9. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 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 ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 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 ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 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
ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 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 ปะจําเดือน 
กุมภาพันธ์ 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

ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กุมภาพันธ์  2564
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 28  เดอืน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
14. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานดูแลเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านปันง้าว) ปะจําเดือน กุมภาพันธ์ 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) ปะจําเดือน กุมภาพันธ์ 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 ปะจําเดือน กุมภาพันธ์ 2564 9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายชาญ  ฉัตรคําแปง 9,000.00 นายชาญ  ฉัตรคําแปง 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 11/2564 1-ต.ค.-63

17. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานสวัสดิการสังคม ปะจําเดือน 
กุมภาพันธ์ 2564

9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นางสาวอริสรา  แก่นคําเป๊ก 9,000.00 นางสาวอริสรา  แก่นคําเป๊ก 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 12/2564 1-ต.ค.-63

18. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานฌาปนสถาน ปะจําเดือน 
กุมภาพันธ์ 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. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานประปา ปะจําเดือน 
กุมภาพันธ์ 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

20. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานช่างไฟฟ้า ปะจําเดือน 
กุมภาพันธ์ 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

21. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ปะจําเดือน กุมภาพันธ์ 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

22. จ้างเหมาคนงานประจําเมรุเมรุฌาปนสถานตําบลห้างฉัตร 
ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2564

5,600.00 5,600.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายสมชาติ  อุปคํา 5,600.00 นายสมชาติ  อุปคํา 5,600.00 เป็นผู้มีอาชีพ 42/2564 29-ม.ค.-64

23. จัดซ้ือน้ําด่ืมสําหรับเทศบาลห้างฉัตรแม่ตาล ประจําเดือน 
กุมภาพันธ์ 2564

2,355.00 2,355.00  เฉพาะ  
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้ําด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,355.00 กลุ่มผลิตน้ําด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,355.00 เป็นผู้มีอาชีพ 62/2564 29-ม.ค.-64

24. จัดซ้ือน้ําด่ืมสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจําเดือน 
กุมภาพันธ์ 2564

526.00 526.00  เฉพาะ  
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้ําด่ืมบ้านแม่ฮาว 526.00 กลุ่มผลิตน้ําด่ืมบ้านแม่ฮาว 526.00 เป็นผู้มีอาชีพ 63/2564 29-ม.ค.-64

25. จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (งานฌาปนสถาน) 
ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2564

5,995.00 5,995.00  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 5,995.00 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 5,995.00 เป็นผู้มีอาชีพ 64/2564 29-ม.ค.-64

26. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ปะจําเดือน กุมภาพันธ์ 2564

8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

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

ใยไหม การ์เม้นท์ 20,000.00
ร้าน พอใจขายถูก 21,000.00
นางทองยุทธิ์ เปี้ยอุดร 24,000.00

ใยไหม การ์เม้นท์ 20,000.00 เสนอราคา
ตํ่าสุด

41/2564 1-ก.พ.-6427. จ้างเหมาตัดผ้าคลุมโต๊ะ จํานวน 20 ผืน 20,000.00 20,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
28. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานเคหะและชุมชน) จํานวน

 2 รายการ
5,500.00 5,500.00 เฉพาะ 

เจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส

5,500.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส

5,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 65/2564 2-ก.พ.-64

29. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (แผนงานเคหะและชุมชน) จํานวน 28
 รายการ

16,180.00 16,180.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

16,180.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

16,180.00 เป็นผู้มีอาชีพ 66/2564 2-ก.พ.-64

30. จ้างทําวัสดุสํานักงาน (ตรายาง) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
จํานวน 1 รายการ

990.00 990.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน โล่ลําปาง 990.00 ร้าน โล่ลําปาง 990.00 เป็นผู้มีอาชีพ 43/2564 3-ก.พ.-64

31. จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล ตามโครงการจัดการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  จํานวน  4  ป้าย

1,200.00 1,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์คอมแอนด์สกรีน 1,200.00 ร้าน เฟรนด์คอมแอนด์สกรีน 1,200.00 เป็นผู้มีอาชีพ 44/2564 3-ก.พ.-64

32. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง สําหรับใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบล
ห้างฉัตรแม่ตาล  จํานวน 10 รายการ

754.00 754.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 754.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 754.00 เป็นผู้มีอาชีพ 67/2564 3-ก.พ.-64

นายสมพงษ์ สารประ 11,000.00
นายหล้า ชุมภูสืบ 11,300.00
นายอรรถพล สมบูรณ์มา 12,000.00

34. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์ หมายเลขทะบียน บบ 3561 
ลําปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 003-48-0001 จํานวน 4 
รายการ

8,310.00 8,310.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน รัตติยาเจริญยนต์ 8,310.00 ร้าน รัตติยาเจริญยนต์ 8,310.00 เป็นผู้มีอาชีพ 46/2564 4-ก.พ.-64

35. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน(แผนงานสาธารณสุข) จํานวน 8 
รายการ

4,792.00 4,792.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

4,792.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

4,792.00 เป็นผู้มีอาชีพ 68/2564 4-ก.พ.-64

36. จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แผนงาน
สาธารณสุข) จํานวน 2 รายการ

2,010.00 2,010.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

2,010.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

2,010.00 เป็นผู้มีอาชีพ 69/2564 5-ก.พ.-64

37. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (แผนงานการศึกษา) จํานวน 27 
รายการ

25,624.00 25,624.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

25,624.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

25,624.00 เป็นผู้มีอาชีพ 70/2564 9-ก.พ.-64

38. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานการศึกษา) จํานวน 12 
รายการ

9,949.00 9,949.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส

9,949.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส

9,949.00 เป็นผู้มีอาชีพ 71/2564 9-ก.พ.-64

39. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (แผนงานบริหารงานทั่วไป) จํานวน 15
 รายการ

5,470.00 5,470.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 5,470.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 5,470.00 เป็นผู้มีอาชีพ 72/2564 9-ก.พ.-64

40. จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถ) รถดับเพลิง
อเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล 4832 ลําปาง 
หมายเลขครุภัณฑ์ 003-57-0002 จํานวน 1 รายการ

550.00 550.00 เฉพาะ 
เจาะจง

อู่อ้ายบริการ 550.00 อู่อ้ายบริการ 550.00 เป็นผู้มีอาชีพ 73/2564 9-ก.พ.-64

11,000.00 เสนอราคา
ตํ่าสุด

45/2564 4-ก.พ.-64นายสมพงษ์ สารประ

เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

33. จ้างเหมาซ่อมแซมเปล่ียนกระเบื้องมุงหลังคาอาคาร
หอประชุมเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล

11,000.00 11,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
41. จัดซ้ือถ่านสําหรับใช้กับเมรุเผาศพระบบปิดแบบใช้ถ่าน 

สําหรับเผาศพนางมาลี  ยะถา ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2564  จํานวน  3  กระสอบ

750.00 750.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายประสาท  ปานพิมพ์ 750.00 นายประสาท  ปานพิมพ์ 750.00 เป็นผู้มีอาชีพ 74/2564 10-ก.พ.-64

42. จัดซ้ือฟืนสําหรับใช้กับเตาเผาศพแบบเปิดเชิงตะกอน 
สําหรับเผาศพ นางสาวมุกดา  แสงทวีชัย ในวันพฤหัสบดีที่
 11 กุมภาพันธ์ 2564

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายประสาท  ปานพิมพ์ 500.00 นายประสาท  ปานพิมพ์ 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 75/2564 10-ก.พ.-64

43. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานสาธารณสุข) จํานวน 1 
รายการ

250.00 250.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส

250.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส

250.00 เป็นผู้มีอาชีพ 76/2564 10-ก.พ.-64

44. จ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์
สํานักงาน) เคร่ืองถ่ายเอกสาร Fuji Xerox 
DocuCentre-V3060 หมายเลขครุภัณฑ์ 417-60-0006 
จํานวน 1 เคร่ือง

8,500.00 8,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส เทคนิค 
เซ็นเตอร์

8,500.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส เทคนิค 
เซ็นเตอร์

8,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 47/2564 11-ก.พ.-64

45. จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แผนงานรักษา
ความสงบภายใน)  จํานวน 15 รายการ

10,000.00 10,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ช.เภสัช จํากัด 10,000.00 บริษัท ช.เภสัช จํากัด 10,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 77/2564 11-ก.พ.-64

46. จ้างเหมาซ่อมแซม (ครุภัณฑ์สํานักงาน) เคร่ืองถ่ายเอกสาร
 Canon IR2520 หมายเลขครุภัณฑ์ 417-57-0004 
จํานวน 2 รายการ

16,500.00 16,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

16,500.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

16,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 48/2564 17-ก.พ.-64

ห้างหุ้นส่วนจํากัด น้ําล้อมเคหะ
ภัณฑ์

23,600.00

ร้าน นานาครุภัณฑ์ลําปาง 26,600.00
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เพิ่มพูลกิจ 35,200.00

ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ดอกบัวก่อสร้าง 128,600.00
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต๋ีเล็ก ธุรกิจ
การโยธา

136,800.00

 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค เอ็น บิลด้ิง 140,100.00

49. จ้างทําวัสดุสํานักงาน (ตรายาง) สําหรับใช้ในโครงการ
จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
จํานวน  4 รายการ

1,220.00 1,220.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน โล่ลําปาง 1,220.00 ร้าน โล่ลําปาง 1,220.00 เป็นผู้มีอาชีพ 49/2564 23-ก.พ.-64

วิศรุต ออโต้ไทร์ 18,380.00
รัตติยาเจริญยนต์ 18,825.00
อู่เทวาศักด์ิการช่าง 19,030.00

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ดอกบัว
ก่อสร้าง

128,600.00 เสนอราคา
ตํ่าสุด

25/2564 19-ก.พ.-6448. จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
ประจําหมู่บ้าน บ้านปางม่วง หมู่ 9 ตําบลห้างฉัตร อําเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดลําปาง

128,600.00 140,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

เสนอราคา
ตํ่าสุด

50/2564 24-ก.พ.-6450. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์ เลขทะเบียน บบ 3561 ลําปาง
 หมายเลขครุภัณฑ์ 003-48-0001 จํานวน 5 รายการ

18,380.00 18,380.00 เฉพาะ 
เจาะจง

วิศรุต ออโต้ไทร์ 18,380.00

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

23,600.00 เสนอราคา
ตํ่าสุด

78/2564

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

17-ก.พ.-6447. ซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน (แผนงานบริหารงานคลัง) จํานวน 3 
รายการ

23,600.00 23,600.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด น้ําล้อมเคหะ
ภัณฑ์



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
51. จัดซ้ือถ่านสําหรับใช้กับเมรุเผาศพระบบปิดแบบใช้ถ่าน 

สําหรับเผาศพนางสมศรี  ปัญโญ ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2564  จํานวน  3  กระสอบ

750.00 750.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายประสาท  ปานพิมพ์ 750.00 นายประสาท  ปานพิมพ์ 750.00 เป็นผู้มีอาชีพ 79/2564 24-ก.พ.-64
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลงที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
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