
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่

หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)

1. จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงำนบริหำรงำน

ทั่วไป) ประจ้ำเดือน มีนำคม 2564

3,855.30 3,855.30 เฉพำะ  

เจำะจง

บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 3,855.30 บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 3,855.30 เป็นผู้มีอำชีพ 2/2564 1-ต.ค.-63

2. จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงำนบริหำรงำน

คลัง)ประจ้ำเดือน มีนำคม 2564

81.90 81.90  เฉพำะ  

เจำะจง

บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 81.90 บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 81.90 เป็นผู้มีอำชีพ 3/2564 1-ต.ค.-63

3. จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงำนรักษำควำม

สงบภำยใน) ประจ้ำเดือน มีนำคม 2564

13,500.00 13,500.00  เฉพำะ  

เจำะจง

บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 13,500.00 บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 13,500.00 เป็นผู้มีอำชีพ 4/2564 1-ต.ค.-63

4. จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงำนสำธำรณสุข) 

ประจ้ำเดือน มีนำคม 2564

18,915.20 18,915.20  เฉพำะ  

เจำะจง

บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 18,915.20 บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 18,915.20 เป็นผู้มีอำชีพ 5/2564 1-ต.ค.-63

5. จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงำนเคหะและ

ชุมชน) ประจ้ำเดือน มีนำคม 2564

3,600.00 3,600.00  เฉพำะ  

เจำะจง

บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 3,600.00 บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 3,600.00 เป็นผู้มีอำชีพ 7/2564 1-ต.ค.-63

6. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ (หมู่บ้ำน) ประจ้ำเดือน มีนำคม 2564 2,170.00 2,170.00  เฉพำะ  

เจำะจง

ร้ำน 149 กำรค้ำ 2,170.00 ร้ำน 149 กำรค้ำ 2,170.00 เป็นผู้มีอำชีพ 9/2564 1-ต.ค.-63

7. จ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย ประจ้ำเดือน มีนำคม

 2564

11,770.00 11,770.00 เฉพำะ 

เจำะจง

บริษัท รักษำควำมปลอดภัย บี.

ไอ.จี จ้ำกัด

11,770.00 บริษัท รักษำควำมปลอดภัย บี.

ไอ.จี จ้ำกัด

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

8. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ประจ้ำเดือน 

มีนำคม 2564

9,000.00 9,000.00 เฉพำะ 

เจำะจง

นำงจิรำภรณ์  ต๊ะค้ำปัน 9,000.00 นำงจิรำภรณ์  ต๊ะค้ำปัน 9,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 2/2564 1-ต.ค.-63

9. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนป้องกันและบรรเทำสำ

ธำรณภัย ประจ้ำเดือน มีนำคม 2564

9,000.00 9,000.00 เฉพำะ 

เจำะจง

นำยปกรณ์  สีเขียว 9,000.00 นำยปกรณ์  สีเขียว 9,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 3/2564 1-ต.ค.-63

10. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนป้องกันและบรรเทำสำ

ธำรณภัย ประจ้ำเดือน มีนำคม 2564

8,000.00 8,000.00 เฉพำะ 

เจำะจง

นำยสินชัย  ใจดี 8,000.00 นำยสินชัย  ใจดี 8,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 4/2564 1-ต.ค.-63

11. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนป้องกันและบรรเทำสำ

ธำรณภัย ประจ้ำเดือน มีนำคม 2564

8,000.00 8,000.00 เฉพำะ 

เจำะจง

นำยประภำส  จองปันต๊ะ 8,000.00 นำยประภำส  จองปันต๊ะ 8,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 5/2564 1-ต.ค.-63

12. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนศูนย์ช่วยเหลือประชำชน

ประจ้ำเดือน มีนำคม 2564

9,000.00 9,000.00  เฉพำะ  

เจำะจง

นำงสำวมินตรำ  ต๊ะใจ 9,000.00 นำงสำวมินตรำ  ต๊ะใจ 9,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 7/2564 1-ต.ค.-63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มนีาคม  2564

ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  มนีาคม  พ.ศ. 2564

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



13. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนกำรศึกษำ ประจ้ำเดือน 

มีนำคม 2564

9,000.00 9,000.00  เฉพำะ  

เจำะจง

นำงสำวณัฐวิภำ  ไพศำล 9,000.00 นำงสำวณัฐวิภำ  ไพศำล 9,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 8/2564 1-ต.ค.-63

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่

หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)

14. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนดูแลเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็กบ้ำนปันง้ำว) ประจ้ำเดือน มีนำคม 2564

9,000.00 9,000.00  เฉพำะ  

เจำะจง

นำงสำวภำวิณี  สุวรรณศร 9,000.00 นำงสำวภำวิณี  สุวรรณศร 9,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 9/2564 1-ต.ค.-63

15. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนดูแลเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็กบ้ำนแม่ฮำว) ประจ้ำเดือน มีนำคม 2564

8,000.00 8,000.00  เฉพำะ  

เจำะจง

นำงสำวปัทมำ  สุตำวงศ์ 8,000.00 นำงสำวปัทมำ  สุตำวงศ์ 8,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 10/2564 1-ต.ค.-63

16. จ้ำงเหมำคนงำนจัดเก็บขยะ ประจ้ำเดือน มีนำคม 2564 9,000.00 9,000.00  เฉพำะ  

เจำะจง

นำยชำญ  ฉัตรค้ำแปง 9,000.00 นำยชำญ  ฉัตรค้ำแปง 9,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 11/2564 1-ต.ค.-63

17. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนสวัสดิกำรสังคม ประจ้ำเดือน

 มีนำคม 2564

9,000.00 9,000.00  เฉพำะ  

เจำะจง

นำงสำวอริสรำ  แก่นค้ำเป๊ก 9,000.00 นำงสำวอริสรำ  แก่นค้ำเป๊ก 9,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 12/2564 1-ต.ค.-63

18. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนฌำปนสถำน ประจ้ำเดือน 

มีนำคม 2564

8,000.00 8,000.00  เฉพำะ  

เจำะจง

นำยปรำโมทย์  ใจอินต๊ะ 8,000.00 นำยปรำโมทย์  ใจอินต๊ะ 8,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 13/2564 1-ต.ค.-63

19. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนประปำ ประจ้ำเดือน มีนำคม

 2564

8,000.00 8,000.00  เฉพำะ  

เจำะจง

นำยภำนุวัฒน์  แสงบุญเรือง 8,000.00 นำยภำนุวัฒน์  แสงบุญเรือง 8,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 15/2564 1-ต.ค.-63

20. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนช่ำงไฟฟ้ำ ประจ้ำเดือน 

มีนำคม 2564

9,000.00 9,000.00  เฉพำะ  

เจำะจง

นำยชนะเดช  กันเวียน 9,000.00 นำยชนะเดช  กันเวียน 9,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 16/2564 1-ต.ค.-63

21. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนกองทุนหลักประกันสุขภำพ

แห่งชำติ (สปสช.) ประจ้ำเดือน มีนำคม 2564

9,000.00 9,000.00  เฉพำะ  

เจำะจง

นำงสำวนันทยำ  ใจมูล 9,000.00 นำงสำวนันทยำ  ใจมูล 9,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 21/2564 16-ธ.ค.-63

22. จ้ำงเหมำคนงำนประจ้ำเมรุเมรุฌำปนสถำนต้ำบลห้ำงฉัตร 

ประจ้ำเดือน มีนำคม 2564

1,400.00 1,400.00  เฉพำะ  

เจำะจง

นำยสมชำติ  อุปค้ำ 1,400.00 นำยสมชำติ  อุปค้ำ 1,400.00 เป็นผู้มีอำชีพ 51/2564 25-ก.พ.-64

23. จัดซ้ือน้้ำด่ืมส้ำหรับเทศบำลห้ำงฉัตรแม่ตำล ประจ้ำเดือน 

มีนำคม 2564

2,534.00 2,534.00  เฉพำะ  

เจำะจง

กลุ่มผลิตน้้ำด่ืมบ้ำนแม่ฮำว 2,534.00 กลุ่มผลิตน้้ำด่ืมบ้ำนแม่ฮำว 2,534.00 เป็นผู้มีอำชีพ 80/2564 25-ก.พ.-64

24. จัดซ้ือน้้ำด่ืมส้ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ประจ้ำเดือน 

มีนำคม 2564

316.00 316.00  เฉพำะ  

เจำะจง

กลุ่มผลิตน้้ำด่ืมบ้ำนแม่ฮำว 316.00 กลุ่มผลิตน้้ำด่ืมบ้ำนแม่ฮำว 316.00 เป็นผู้มีอำชีพ 81/2564 25-ก.พ.-64

25. จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (งำนฌำปนสถำน) 

ประจ้ำเดือน มีนำคม 2564

2,469.00 2,469.00  เฉพำะ  

เจำะจง

บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 2,469.00 บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 2,469.00 เป็นผู้มีอำชีพ 82/2564 25-ก.พ.-64

26. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนป้องกันและบรรเทำสำ

ธำรณภัย ประจ้ำเดือน มีนำคม 2564

8,000.00 8,000.00  เฉพำะ  

เจำะจง

นำยสมยศ  ใจค้ำ 8,000.00 นำยสมยศ  ใจค้ำ 8,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 22/2564 4-ม.ค.-64

27. จ้ำงเหมำคนงำนประจ้ำสวนสำธำรณะ ประจ้ำเดือน 

มีนำคม 2564

8,000.00 8,000.00  เฉพำะ  

เจำะจง

นำยวิสิทธิ์  พวงมณี 8,000.00 นำยวิสิทธิ์  พวงมณี 8,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 26/2564 1-มี.ค.-64

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่

หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)

28. จ้ำงเหมำจัดท้ำส่ือวีดิทัศน์ประชำสัมพันธ์ กำรเลือกต้ัง

สมำชิกสภำเทศบำลต้ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำลและ

นำยกเทศมนตรีต้ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล จ้ำนวน 1 ชุด

4,000.00 4,000.00 เฉพำะ 

เจำะจง

เอ.บี มีเดียพลัส 4,000.00 เอ.บี มีเดียพลัส 4,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 52/2564 9-มี.ค.-64

29. จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถสำมล้อเคร่ือง (ซำเล็ง)  หมำยเลข

ครุภัณฑ์ 011-58-0003

2,600.00 2,600.00 เฉพำะ 

เจำะจง

นำยสมศักด์ิ  ยอดอุทำ 2,600.00 นำยสมศักด์ิ  ยอดอุทำ 2,600.00 เป็นผู้มีอำชีพ 53/2564 10-มี.ค.-64

30. จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิล ตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไข

ปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน ประจ้ำปี 2564  จ้ำนวน 7 ป้ำย

2,100.00 2,100.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ร้ำน ธนศิลป์ 2,100.00 ร้ำน ธนศิลป์ 2,100.00 เป็นผู้มีอำชีพ 54/2564 10-มี.ค.-64

31. จ้ำงเหมำจัดท้ำส่ือวีดิทัศน์ประชำสัมพันธ์เทศบำลต้ำบล

ห้ำงฉัตรแม่ตำล จ้ำนวน 1 ชุด

5,000.00 5,000.00 เฉพำะ 

เจำะจง

เอ.บี มีเดียพลัส 5,000.00 เอ.บี มีเดียพลัส 5,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 55/2564 10-มี.ค.-64

บริษัท เอบล๊อค กลำสโค้ตต้ิง

(ไทยเลนด์) จ้ำกัด

109,243.79

เพทำยพำณิชย์ 118,962.00

ร้ำน ศรีไพร กำรค้ำ 126,358.00

33. จ้ำงเหมำซ่อมแซมและบ้ำรุงรักษำ (ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ

และขนส่ง) รถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81-2425 ล้ำปำง 

หมำยเลขครุภัณฑ์ 005-53-0001 จ้ำนวน 8 รำยกำร

8,450.00 8,450.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ร้ำน รุ่งเรืองคำร์เซอร์วิส 8,450.00 ร้ำน รุ่งเรืองคำร์เซอร์วิส 8,450.00 เป็นผู้มีอำชีพ 56/2564 16-มี.ค.-64

34. จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำย ส้ำหรับใช้รณรงค์ประชำสัมพันธ์ใน

กำรออกไปใช้สิทธิเลือกต้ัง ตำมโครงกำรจัดกำรเลือกต้ัง

สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น

600.00 600.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ร้ำน เฟรนด์คอมแอนด์สกรีน 600.00 ร้ำน เฟรนด์คอมแอนด์สกรีน 600.00 เป็นผู้มีอำชีพ 57/2564 16-มี.ค.-64

35. จ้ำงเหมำรถแห่ประชำสัมพันธ์พร้อมคนขับ ตำมโครงกำร

จัดกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น

2,000.00 2,000.00 เฉพำะ 

เจำะจง

นำยยุทธกำร  ฟูชื่น 2,000.00 นำยยุทธกำร  ฟูชื่น 2,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 58/2564 18-มี.ค.-64

เลขที่และวันที่

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

32. จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส้ำหรับใช้ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำ

เทศบำลต้ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำลและนำยกเทศมนตรีต้ำบล

ห้ำงฉัตรแม่ตำล ตำมโครงกำรจัดกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำ

ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น จ้ำนวน 23 รำยกำร

109,243.79 109,243.79 เฉพำะ 

เจำะจง

บริษัท เอบล๊อค กลำสโค้ตต้ิง

(ไทยเลนด์) จ้ำกัด

109,243.79 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

83/2564 10-มี.ค.-64



36. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำหรับใช้ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำ

เทศบำลต้ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำลและนำยกเทศมนตรีต้ำบล

ห้ำงฉัตรแม่ตำล  ตำมโครงกำรจัดกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำ

ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น จ้ำนวน  10  รำยกำร

8,670.00 8,670.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แอลพีไฮเทค

เซ็นเตอร์

8,670.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แอลพีไฮเทค

เซ็นเตอร์

8,670.00 เป็นผู้มีอำชีพ 85/2564 18-มี.ค.-64

37. จัดซ้ือน้้ำด่ืม-น้้ำแข็ง ส้ำหรับใช้ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำ

เทศบำลต้ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำลและนำยกเทศมนตรีต้ำบล

ห้ำงฉัตรแม่ตำล  ตำมโครงกำรจัดกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำ

ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น

2,245.00 2,245.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ร้ำน ป้ำจันทร์กำรค้ำ 2,245.00 ร้ำน ป้ำจันทร์กำรค้ำ 2,245.00 เป็นผู้มีอำชีพ 86/2564 18-มี.ค.-64

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่

หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)

38. จ้ำงเหมำท้ำตรำยำงประทับบัตรเลือกต้ังสมำชิกสภำ

เทศบำลต้ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำลและนำยกเทศมนตรีต้ำบล

ห้ำงฉัตรแม่ตำล  ตำมโครงกำรจัดกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำ

ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น

1,800.00 1,800.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ร้ำน โล่ล้ำปำง 1,800.00 ร้ำน โล่ล้ำปำง 1,800.00 เป็นผู้มีอำชีพ 59/2564 19-มี.ค.-64

39. จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำย (ไวนิล) กิจกรรมกำรฝึกอบรมเจ้ำ

พนักงำนผู้ด้ำเนินกำรเลือกต้ัง (กปน./รปภ.) และเจ้ำหน้ำที่

ผู้เกี่ยวข้องและกิจกรรมอบรมผู้ช่วยปฏิบัติงำนอำสำสมัคร

สำธำรณสุข (อสม.) ประจ้ำหน่วยเลือกต้ังภำยใต้ โครงกำร

จัดกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น

300.00 300.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ร้ำน เฟรนด์คอมแอนด์สกรีน 300.00 ร้ำน เฟรนด์คอมแอนด์สกรีน 300.00 เป็นผู้มีอำชีพ 60/2564 19-มี.ค.-64

40. จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำย (ไวนิล) ประกำศผลกำรเลือกต้ัง ตำม

โครงกำรจัดกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร

ท้องถิ่น

2,400.00 2,400.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ร้ำน เฟรนด์คอมแอนด์สกรีน 2,400.00 ร้ำน เฟรนด์คอมแอนด์สกรีน 2,400.00 เป็นผู้มีอำชีพ 61/2564 19-มี.ค.-64

เลขที่และวันที่

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่



41. จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อจัดท้ำกระดำนประกำศผลคะแนน

เลือกต้ังสมำชิกสภำเทศบำลต้ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำลและ

นำยกเทศมนตรีต้ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล  ตำมโครงกำรจัดกำร

เลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  จ้ำนวน 9

 รำยกำร

4,598.00 4,598.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ร้ำน สุนทรพำณิชย์ 4,598.00 ร้ำน สุนทรพำณิชย์ 4,598.00 เป็นผู้มีอำชีพ 87/2564 23-มี.ค.-64

42. จ้ำงเหมำคนท้ำควำมสะอำดประจ้ำหน่วยเลือกต้ัง          

เขตเลือกต้ังที่ 1 หน่วยเลือกต้ังที่ 1 หมู่ 3 บ้ำนแม่ฮำว

300.00 300.00 เฉพำะ 

เจำะจง

นำงดวงนภำ  ศรีค้ำวัง 300.00 นำงดวงนภำ  ศรีค้ำวัง 300.00 เป็นผู้มีอำชีพ 62/2564 25-มี.ค.-64

43. จ้ำงเหมำคนท้ำควำมสะอำดประจ้ำหน่วยเลือกต้ัง          

เขตเลือกต้ังที่ 1 หน่วยเลือกต้ังที่ 2 หมู่ 3 บ้ำนแม่ฮำว

300.00 300.00 เฉพำะ 

เจำะจง

นำงสุพรรษำ  สำยสุวรรณ 300.00 นำงสุพรรษำ  สำยสุวรรณ 300.00 เป็นผู้มีอำชีพ 63/2564 25-มี.ค.-64

44. จ้ำงเหมำคนท้ำควำมสะอำดประจ้ำหน่วยเลือกต้ัง          

เขตเลือกต้ังที่ 1 หน่วยเลือกต้ังที่ 3 หมู่ 3 บ้ำนแม่ฮำว

300.00 300.00 เฉพำะ 

เจำะจง

นำยเกียรต์ิ  วงศ์งำม 300.00 นำยเกียรต์ิ  วงศ์งำม 300.00 เป็นผู้มีอำชีพ 64/2564 25-มี.ค.-64

45. จ้ำงเหมำคนท้ำควำมสะอำดประจ้ำหน่วยเลือกต้ัง          

เขตเลือกต้ังที่ 1 หน่วยเลือกต้ังที่ 4 หมู่ 5 บ้ำนแพะดอนสัก

300.00 300.00 เฉพำะ 

เจำะจง

นำงสมพร  ศรีค้ำมำ 300.00 นำงสมพร  ศรีค้ำมำ 300.00 เป็นผู้มีอำชีพ 65/2564 25-มี.ค.-64

46. จ้ำงเหมำคนท้ำควำมสะอำดประจ้ำหน่วยเลือกต้ัง          

เขตเลือกต้ังที่ 1 หน่วยเลือกต้ังที่ 5 หมู่ 5 บ้ำนแพะดอนสัก

300.00 300.00 เฉพำะ 

เจำะจง

นำงบำลเย็น  ยำนัน 300.00 นำงบำลเย็น  ยำนัน 300.00 เป็นผู้มีอำชีพ 66/2564 25-มี.ค.-64

47. จ้ำงเหมำคนท้ำควำมสะอำดประจ้ำหน่วยเลือกต้ัง          

เขตเลือกต้ังที่ 1 หน่วยเลือกต้ังที่ 6 หมู่ 9 บ้ำนปำงม่วง

300.00 300.00 เฉพำะ 

เจำะจง

นำงจันทร์ทิพย์  ทองสุก 300.00 นำงจันทร์ทิพย์  ทองสุก 300.00 เป็นผู้มีอำชีพ 67/2564 25-มี.ค.-64

48. จ้ำงเหมำคนท้ำควำมสะอำดประจ้ำหน่วยเลือกต้ัง          

เขตเลือกต้ังที่ 2 หน่วยเลือกต้ังที่ 1 หมู่ 4 บ้ำนสถำนี

300.00 300.00 เฉพำะ 

เจำะจง

นำงสำวศรัญญำ  แก้วปินตำ 300.00 นำงสำวศรัญญำ  แก้วปินตำ 300.00 เป็นผู้มีอำชีพ 68/2564 25-มี.ค.-64

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่

หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)

49. จ้ำงเหมำคนท้ำควำมสะอำดประจ้ำหน่วยเลือกต้ัง          

เขตเลือกต้ังที่ 2 หน่วยเลือกต้ังที่ 2 หมู่ 6 บ้ำนขำมแดง

300.00 300.00 เฉพำะ 

เจำะจง

นำงอรุณี  เมืองฝ้ัน 300.00 นำงอรุณี  เมืองฝ้ัน 300.00 เป็นผู้มีอำชีพ 69/2564 25-มี.ค.-64

50. จ้ำงเหมำคนท้ำควำมสะอำดประจ้ำหน่วยเลือกต้ัง          

เขตเลือกต้ังที่ 2 หน่วยเลือกต้ังที่ 3 หมู่ 6 บ้ำนขำมแดง

300.00 300.00 เฉพำะ 

เจำะจง

นำงประทุม  ฉัตรค้ำแปง 300.00 นำงประทุม  ฉัตรค้ำแปง 300.00 เป็นผู้มีอำชีพ 70/2564 25-มี.ค.-64

51. จ้ำงเหมำคนท้ำควำมสะอำดประจ้ำหน่วยเลือกต้ัง          

เขตเลือกต้ังที่ 2 หน่วยเลือกต้ังที่ 4 หมู่ 7 บ้ำนปันง้ำว

300.00 300.00 เฉพำะ 

เจำะจง

นำงปัน  สุตำลังกำ 300.00 นำงปัน  สุตำลังกำ 300.00 เป็นผู้มีอำชีพ 71/2564 25-มี.ค.-64

52. จ้ำงเหมำคนท้ำควำมสะอำดประจ้ำหน่วยเลือกต้ัง          

เขตเลือกต้ังที่ 2 หน่วยเลือกต้ังที่ 5 หมู่ 7 บ้ำนปันง้ำว

300.00 300.00 เฉพำะ 

เจำะจง

นำงจันทร์ฟอง  เป็งง้ำเมือง 300.00 นำงจันทร์ฟอง  เป็งง้ำเมือง 300.00 เป็นผู้มีอำชีพ 72/2564 25-มี.ค.-64

เลขที่และวันที่

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่



53. จ้ำงเหมำคนท้ำควำมสะอำดประจ้ำหน่วยเลือกต้ัง          

เขตเลือกต้ังที่ 2 หน่วยเลือกต้ังที่ 6 หมู่ 7 บ้ำนปันง้ำว

300.00 300.00 เฉพำะ 

เจำะจง

นำงวิรัตน์  แก้วเสมอใจ 300.00 นำงวิรัตน์  แก้วเสมอใจ 300.00 เป็นผู้มีอำชีพ 73/2564 25-มี.ค.-64

54. จ้ำงเหมำคนท้ำควำมสะอำดประจ้ำหน่วยเลือกต้ัง          

เขตเลือกต้ังที่ 2 หน่วยเลือกต้ังที่ 7 หมู่ 8 บ้ำนหัวหนอง

300.00 300.00 เฉพำะ 

เจำะจง

นำงขวัญเรือน  ติวรรณะ 300.00 นำงขวัญเรือน  ติวรรณะ 300.00 เป็นผู้มีอำชีพ 74/2564 25-มี.ค.-64

55. จัดซ้ือวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรม จิตอำสำพัฒนำในวันส้ำคัญ

ของชำติไทย วันที่ 31 มีนำคม 2564  จ้ำนวน  3  รำยกำร

1,820.00 1,820.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ร้ำน ป้ำจันทร์กำรค้ำ 1,820.00 ร้ำน ป้ำจันทร์กำรค้ำ 1,820.00 เป็นผู้มีอำชีพ 88/2564 25-มี.ค.-64

56. จัดซ้ือวัสดุ (ผ้ำ) เพื่อใช้ในโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน 

904 วปร. ในกำรจัดกิจกรรม จิตอำสำพัฒนำในวันส้ำคัญ

ของชำติไทย วันที่ 31 มีนำคม 2564  จ้ำนวน  1  รำยกำร

5,850.00 5,850.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แอลพีไฮเทค

เซ็นเตอร์

5,850.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แอลพีไฮเทค

เซ็นเตอร์

5,850.00 เป็นผู้มีอำชีพ 89/2564 25-มี.ค.-64

57. จ้ำงเหมำจัดท้ำเวทีพร้อมเคร่ืองเสียงกลำงแจ้ง ตำม

โครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน 904 วปร. ในกำรจัด

กิจกรรม จิตอำสำพัฒนำในวันส้ำคัญของชำติไทย วันที่ 31

 มีนำคม 2564

9,000.00 9,000.00 เฉพำะ 

เจำะจง

นำงสำวกันตินันท์  กำญจนวงศ์ 9,000.00 นำงสำวกันตินันท์  กำญจนวงศ์ 9,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 75/2564 30-มี.ค.-64

58. จัดซ้ือวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรม จิตอำสำพัฒนำในวันส้ำคัญ

ของชำติไทย วันที่ 31 มีนำคม 2564  จ้ำนวน  2  รำยกำร

946.00 946.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ร้ำน ป้ำจันทร์กำรค้ำ 946.00 ร้ำน ป้ำจันทร์กำรค้ำ 946.00 เป็นผู้มีอำชีพ 90/2564 30-มี.ค.-64

วิศรุต ออโต้ไทร์ 53,080.00

รัตติยำเจริญยนต์ 54,110.00

อู่เทวำศักด์ิกำรช่ำง 54,960.00

วิศรุต ออโต้ไทร์ 53,080.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

76/2564 31-มี.ค.-6459. จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 

รถบรรทุกน้้ำอเนกประสงค์ เลขทะเบียน บบ 3561 ล้ำปำง

 หมำยเลขครุภัณฑ์ 003-48-0001 จ้ำนวน 7 รำยกำร

53,080.00 53,080.00 เฉพำะ 

เจำะจง
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