
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่

หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)

1. จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงำนบริหำรงำน

ทั่วไป) ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 2564

3,737.20 3,737.20 เฉพำะ  

เจำะจง

บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 3,737.20 บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 3,737.20 เป็นผู้มีอำชีพ 2/2564 1-ต.ค.-63

2. จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงำนรักษำควำม

สงบภำยใน) ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 2564

4,500.00 4,500.00  เฉพำะ  

เจำะจง

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

3. จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงำนสำธำรณสุข) 

ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 2564

15,708.20 15,708.20  เฉพำะ  

เจำะจง

บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 15,708.20 บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 15,708.20 เป็นผู้มีอำชีพ 5/2564 1-ต.ค.-63

4. จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงำนเคหะและ

ชุมชน) ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 2564

3,684.00 3,684.00  เฉพำะ  

เจำะจง

บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 3,684.00 บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 3,684.00 เป็นผู้มีอำชีพ 7/2564 1-ต.ค.-63

5. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ (หมู่บ้ำน) ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 

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

6. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ประจ้ำเดือน 

พฤษภำคม 2564

9,000.00 9,000.00 เฉพำะ 

เจำะจง

นำงจิรำภรณ์  ต๊ะค้ำปัน 9,000.00 นำงจิรำภรณ์  ต๊ะค้ำปัน 9,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 33/2564 1-เม.ย.-64

7. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนศูนย์ช่วยเหลือประชำชน

ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 2564

9,000.00 9,000.00  เฉพำะ  

เจำะจง

นำงสำวมินตรำ  ต๊ะใจ 9,000.00 นำงสำวมินตรำ  ต๊ะใจ 9,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 34/2564 1-เม.ย.-64

8. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนป้องกันและบรรเทำสำ

ธำรณภัย ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 2564

9,000.00 9,000.00 เฉพำะ 

เจำะจง

นำยปกรณ์  สีเขียว 9,000.00 นำยปกรณ์  สีเขียว 9,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 35/2564 1-เม.ย.-64

9. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนป้องกันและบรรเทำสำ

ธำรณภัย ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 2564

8,000.00 8,000.00 เฉพำะ 

เจำะจง

นำยประภำส  จองปันต๊ะ 8,000.00 นำยประภำส  จองปันต๊ะ 8,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 36/2564 1-เม.ย.-64

10. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนป้องกันและบรรเทำสำ

ธำรณภัย ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 2564

8,000.00 8,000.00 เฉพำะ 

เจำะจง

นำยสินชัย  ใจดี 8,000.00 นำยสินชัย  ใจดี 8,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 37/2564 1-เม.ย.-64

11. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนป้องกันและบรรเทำสำ

ธำรณภัย ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 2564

8,000.00 8,000.00  เฉพำะ  

เจำะจง

นำยสมยศ  ใจค้ำ 8,000.00 นำยสมยศ  ใจค้ำ 8,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 38/2564 1-เม.ย.-64

12. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนกำรศึกษำ ประจ้ำเดือน 

พฤษภำคม 2564

9,000.00 9,000.00  เฉพำะ  

เจำะจง

นำงสำวณัฐวิภำ  ไพศำล 9,000.00 นำงสำวณัฐวิภำ  ไพศำล 9,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 39/2564 1-เม.ย.-64

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤษภาคม  2564

ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

แบบ สขร.1 



13. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนดูแลเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็กบ้ำนปันง้ำว) ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 2564

9,000.00 9,000.00  เฉพำะ  

เจำะจง

นำงสำวภำวิณี  สุวรรณศร 9,000.00 นำงสำวภำวิณี  สุวรรณศร 9,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 40/2564 1-เม.ย.-64

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่

หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)

14. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนดูแลเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็กบ้ำนแม่ฮำว) ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 2564

8,000.00 8,000.00  เฉพำะ  

เจำะจง

นำงสำวปัทมำ  สุตำวงศ์ 8,000.00 นำงสำวปัทมำ  สุตำวงศ์ 8,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 41/2564 1-เม.ย.-64

15. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนกองทุนหลักประกันสุขภำพ

แห่งชำติ (สปสช.) ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 2564

9,000.00 9,000.00  เฉพำะ  

เจำะจง

นำงสำวนันทยำ  ใจมูล 9,000.00 นำงสำวนันทยำ  ใจมูล 9,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 42/2564 1-เม.ย.-64

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

เจำะจง

นำยพงศ์กร  เสนำถี 9,000.00 นำยพงศ์กร  เสนำถี 9,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 43/2564 1-เม.ย.-64

17. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนประปำ ประจ้ำเดือน 

พฤษภำคม 2564

8,000.00 8,000.00  เฉพำะ  

เจำะจง

นำยภำนุวัฒน์  แสงบุญเรือง 8,000.00 นำยภำนุวัฒน์  แสงบุญเรือง 8,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 44/2564 1-เม.ย.-64

18. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนช่ำงไฟฟ้ำ ประจ้ำเดือน 

พฤษภำคม 2564

9,000.00 9,000.00  เฉพำะ  

เจำะจง

นำยชนะเดช  กันเวียน 9,000.00 นำยชนะเดช  กันเวียน 9,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 45/2564 1-เม.ย.-64

19. จ้ำงเหมำคนงำนประจ้ำสวนสำธำรณะ ประจ้ำเดือน 

พฤษภำคม 2564

8,000.00 8,000.00  เฉพำะ  

เจำะจง

นำยวิสิทธิ์  พวงมณี 8,000.00 นำยวิสิทธิ์  พวงมณี 8,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 46/2564 1-เม.ย.-64

20. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนสวัสดิกำรสังคม ประจ้ำเดือน

 พฤษภำคม 2564

9,000.00 9,000.00  เฉพำะ  

เจำะจง

นำงสำวอริสรำ  แก่นค้ำเป๊ก 9,000.00 นำงสำวอริสรำ  แก่นค้ำเป๊ก 9,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 47/2564 1-เม.ย.-64

21. จ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย ประจ้ำเดือน 

พฤษภำคม 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 49/2564 1-เม.ย.-64

22. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนฌำปนสถำน ประจ้ำเดือน 

พฤษภำคม 2564

8,000.00 8,000.00  เฉพำะ  

เจำะจง

นำยชำญ  ฉัตรค้ำแปง 8,000.00 นำยชำญ  ฉัตรค้ำแปง 8,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 51/2564 30-เม.ย.-64

23. จ้ำงเหมำคนงำนประจ้ำเมรุเมรุฌำปนสถำนต้ำบลห้ำงฉัตร 

ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 2564

2,100.00 2,100.00  เฉพำะ  

เจำะจง

นำยสมชำติ  อุปค้ำ 2,100.00 นำยสมชำติ  อุปค้ำ 2,100.00 เป็นผู้มีอำชีพ 87/2564 30-เม.ย.-64

24. จัดซ้ือน้้ำด่ืมส้ำหรับเทศบำลห้ำงฉัตรแม่ตำล ประจ้ำเดือน 

พฤษภำคม 2564

1,628.00 1,628.00  เฉพำะ  

เจำะจง

กลุ่มผลิตน้้ำด่ืมบ้ำนแม่ฮำว 1,628.00 กลุ่มผลิตน้้ำด่ืมบ้ำนแม่ฮำว 1,628.00 เป็นผู้มีอำชีพ 105/2564 30-เม.ย.-64

25. จัดซ้ือน้้ำด่ืมส้ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ประจ้ำเดือน 

ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 2564

105.00 105.00  เฉพำะ  

เจำะจง

กลุ่มผลิตน้้ำด่ืมบ้ำนแม่ฮำว 105.00 กลุ่มผลิตน้้ำด่ืมบ้ำนแม่ฮำว 105.00 เป็นผู้มีอำชีพ 106/2564 30-เม.ย.-64

26. จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (งำนฌำปนสถำน) 

ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 2564

3,831.00 3,831.00  เฉพำะ  

เจำะจง

บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 3,831.00 บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 3,831.00 เป็นผู้มีอำชีพ 107/2564 30-เม.ย.-64

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง



27. จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้ำสำธำรณะ (แผนงำนเคหะและ

ชุมชน) จ้ำนวน  5  รำยกำร

9,615.00 9,615.00 เฉพำะ 

เจำะจง

บริษัท แสงฟ้ำพำณิชย์ล้ำปำง 

จ้ำกัด

9,615.00 บริษัท แสงฟ้ำพำณิชย์ล้ำปำง 

จ้ำกัด

9,615.00 เป็นผู้มีอำชีพ 109/2564 3-พ.ค.-64

28. จ้ำงเหมำซ่อมแซมและบ้ำรุงรักษำ (ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ

และขนส่ง) รถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81-2425 ล้ำปำง 

หมำยเลขครุภัณฑ์ 005-53-0001 จ้ำนวน 12 รำยกำร

5,280.00 5,280.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ร้ำน รุ่งเรืองคำร์เซอร์วิส 5,280.00 ร้ำน รุ่งเรืองคำร์เซอร์วิส 5,280.00 เป็นผู้มีอำชีพ 88/2564 5-พ.ค.-64

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่

หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)

29. จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงำน

บริหำรงำนคลัง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หมำยเลขครุภัณฑ์ 

416-53-0055 จ้ำนวน 1 รำยกำร

1,590.00 1,590.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไอแอมค

อมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส

1,590.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไอแอมค

อมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส

1,590.00 เป็นผู้มีอำชีพ 89/2564 5-พ.ค.-64

30. จ้ำงเหมำบ้ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์

ส้ำนักงำน) เคร่ืองปรับอำกำศ หมำยเลขครุภัณฑ์ 

420-49-0016, 420-49-0017, 420-49-0018, 

420-46-0010,420-46-0014, 420-57-0023 และ

หมำยเลขครุภัณฑ์ 420-46-0008 รัโมทคอนโทรลส้ำหรับ

ใช้กับเคร่ืองปรับอำกำศ หมำยเลขครุภัณฑ์ 420-57-0023 

จ้ำนวน 4 รำยกำร

4,000.00 4,000.00 เฉพำะ 

เจำะจง

บริษัท พี เอ็ม แอร์ ล้ำปำง จ้ำกัด 4,000.00 บริษัท พี เอ็ม แอร์ ล้ำปำง จ้ำกัด 4,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 90/2564 6-พ.ค.-64

สหกู้ภัยภำคเหนือ 24,000.00

พัชรีภรณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 25,500.00

ม่ำนฟ้ำวิศวกรรม 28,000.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด น้้ำล้อมเคหะ

ภัณฑ์

30,000.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เพิ่มพูลกิจ 36,500.00

ร้ำนนำนำครุภัณฑ์ล้ำปำง 38,000.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด น้้ำล้อมเคหะ

ภัณฑ์

30,300.00

ร้ำนนำนำครุภัณฑ์ล้ำปำง 31,300.00

30,000.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

111/2564 11-พ.ค.-64

33. จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้ำนักงำน (แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 

จ้ำนวน 4 รำยกำร

30,300.00 30,300.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด น้้ำล้อมเคหะ

ภัณฑ์

32. จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) เก้ำอี้

พลำสติก จ้ำนวน 100 ตัว

30,000.00 30,000.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด น้้ำล้อมเคหะ

ภัณฑ์

30,300.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

112/2564 11-พ.ค.-64

110/2564 7-พ.ค.-64

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

31. จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ (สัญญำณไฟฉุกเฉิน)  จ้ำนวน

  1  ชุด

24,000.00 24,000.00 เฉพำะ 

เจำะจง

สหกู้ภัยภำคเหนือ 24,000.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง



ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เพิ่มพูลกิจ 32,600.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด น้้ำล้อมเคหะ

ภัณฑ์

9,200.00

ร้ำนนำนำครุภัณฑ์ล้ำปำง 9,800.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เพิ่มพูลกิจ 10,300.00

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่

หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)

ร้ำน ป้ำจันทร์กำรค้ำ 14,850.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พี เอ็ม ดี 

แลนด์สเคป

15,150.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด บุญทิพย์ชุดำ 15,485.00

36. จ้ำงเหมำซ่อมแซมและบ้ำรุงรักษำครุภัณฑ์ส้ำนักงำน 

(เคร่ืองปรับอำกำศ) แผนงำนกำรศึกษำ หมำยเลขครุภัณฑ์ 

420-46-0007 และหมำยเลขครุภัณฑ์ 420-46-0009 

จ้ำนวน 3 รำยกำร

11,200.00 11,200.00 เฉพำะ 

เจำะจง

บริษัท พี เอ็ม แอร์ ล้ำปำง จ้ำกัด 11,200.00 บริษัท พี เอ็ม แอร์ ล้ำปำง จ้ำกัด 11,200.00 เป็นผู้มีอำชีพ 92/2564 12-พ.ค.-64

37. จ้ำงเหมำซ่อมแซมและบ้ำรุงรักษำครุภัณฑ์ส้ำนักงำน 

(แผนงำนเคหะและชุมชน) เคร่ืองปรับอำกำศ หมำยเลข

ครุภัณฑ์ 420-54-0020, 440-54-0021, 420-60-0026 

และหมำยเลขครุภัณฑ์ 420-44-0004 จ้ำนวน 3 รำยกำร

3,800.00 3,800.00 เฉพำะ 

เจำะจง

บริษัท พี เอ็ม แอร์ ล้ำปำง จ้ำกัด 3,800.00 บริษัท พี เอ็ม แอร์ ล้ำปำง จ้ำกัด 3,800.00 เป็นผู้มีอำชีพ 91/2564 12-พ.ค.-64

38. จ้ำงเหมำตัดพรมพร้อมกระจกใสปูโต๊ะท้ำงำน (เลขำนุกำร

นำยกฯ และรองนำยกเทศมนตรีฯ) แผนงำนบริหำรงำน

ทั่วไป จ้ำนวน 2 รำยกำร

3,150.00 3,150.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ร้ำน นำนำครุภัณฑ์ล้ำปำง 3,150.00 ร้ำน นำนำครุภัณฑ์ล้ำปำง 3,150.00 เป็นผู้มีอำชีพ 93/2564 14-พ.ค.-64

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุโชคเจริญ

พำนิชย์

8,000.00

11-พ.ค.-64

39. จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ (กระเป๋ำยำปฐม

พยำบำล พร้อมเวชภัณฑ์ยำ) จ้ำนวน 2 ชุด

8,000.00

35. จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (แผนงำนกำรศึกษำ) จ้ำนวน 

10 รำยกำร

14,850.00 14,850.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ร้ำน ป้ำจันทร์กำรค้ำ

113/2564 11-พ.ค.-64

เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

114/2564

8,000.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

115/2564 17-พ.ค.-648,000.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุโชคเจริญ

พำนิชย์

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

14,850.00

34. จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้ำนักงำน (แผนงำนเคหะและชุมชน) 

จ้ำนวน 2 รำยกำร

9,200.00 9,200.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด น้้ำล้อมเคหะ

ภัณฑ์

9,200.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

33. จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้ำนักงำน (แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) 

จ้ำนวน 4 รำยกำร

30,300.00 30,300.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด น้้ำล้อมเคหะ

ภัณฑ์

30,300.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

112/2564 11-พ.ค.-64

เลขที่และวันที่

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง



พัชรีภรณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 8,500.00

ม่ำนฟ้ำวิศวกรรม 8,700.00

 ใยไหม กำร์เม้นท์ 10,800.00

นำยอิสรำ ยะสมจิตร์ 12,000.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ยำกัตซิงห์ 

ล้ำปำง

13,200.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุโชคเจริญ

พำนิชย์

4,500.00

พัชรีภรณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 5,250.00

ม่ำนฟ้ำวิศวกรรม 5,400.00

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่

หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุโชคเจริญ

พำนิชย์

4,800.00

ม่ำนฟ้ำวิศวกรรม 5,200.00

พัชรีภรณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 5,250.00

บริษัท ช.เภสัช จ้ำกัด 4,800.00

ม่ำนฟ้ำวิศวกรรม 5,200.00

พัชรีภรณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 5,250.00

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

39. จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ (กระเป๋ำยำปฐม

พยำบำล พร้อมเวชภัณฑ์ยำ) จ้ำนวน 2 ชุด

8,000.00

40. 10,800.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

94/2564 17-พ.ค.-64

8,000.00

จ้ำงเหมำตัดผ้ำคลุมโต๊ะ เพื่อไว้ส้ำหรับคลุมโต๊ะห้องประชุม

สภำเทศบำลต้ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล จ้ำนวน 12 ผืน

10,800.00 10,800.00 เฉพำะ 

เจำะจง

 ใยไหม กำร์เม้นท์

เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

115/2564 17-พ.ค.-648,000.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุโชคเจริญ

พำนิชย์

19-พ.ค.-64

42. จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ (เคร่ืองวัดควำมดัน)

 จ้ำนวน 1 เคร่ือง

4,800.00 4,800.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุโชคเจริญ

พำนิชย์

4,800.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

117/2564 19-พ.ค.-64

41. จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ (ถังออกซิเจน) 

จ้ำนวน 1 ถัง

4,500.00 4,500.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุโชคเจริญ

พำนิชย์

19-พ.ค.-64

4,500.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

116/2564

43. จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ จ้ำนวน 820 ชุด 

โครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 

ประจ้ำปี 2564 ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 

จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระรำชปณิธำนศ.ดร.สมเด็จพระ

เจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี 

กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัติยรำชนำรี

21,320.00 4,800.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุโชคเจริญ

พำนิชย์

4,800.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

117/2564

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง



44. จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำย (ไวนิล) ตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกัน

และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ ประจ้ำปี 2564 ตำมโครงกำร

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระ

รำชปณิธำนศ.ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำ

ภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน 

วรขัติยรำชนำรี  จ้ำนวน 1 ป้ำย

300.00 300.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ร้ำน เฟรนด์คอมแอนด์สกรีน 300.00 ร้ำน เฟรนด์คอมแอนด์สกรีน 300.00 เป็นผู้มีอำชีพ 95/2564 21-พ.ค.-64

45. จ้ำงเหมำฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมโครงกำร

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ ประจ้ำปี 2564 

ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัข

บ้ำ ตำมพระรำชปณิธำนศ.ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ

เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรี

สวำงควัฒน วรขัติยรำชนำรี  จ้ำนวน 820 ตัว

2,460.00 2,460.00 เฉพำะ 

เจำะจง

นำยบัณฑิต  กุณะ 2,460.00 นำยบัณฑิต  กุณะ 2,460.00 เป็นผู้มีอำชีพ 96/2564 21-พ.ค.-64

46. จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ จ้ำนวน 820 ชุด 

โครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 

ประจ้ำปี 2564 ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 

จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระรำชปณิธำนศ.ดร.สมเด็จพระ

เจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี 

กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัติยรำชนำรี

21,320.00 21,320.00 เฉพำะ 

เจำะจง

บริษัท ช.เภสัช จ้ำกัด 21,320.00 บริษัท ช.เภสัช จ้ำกัด 21,320.00 เป็นผู้มีอำชีพ 118/2564 21-พ.ค.-64

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่

หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง



47. จัดซ้ือค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตำมโครงกำรรณรงค์

ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ ประจ้ำปี 2564 ตำม

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 

ตำมพระรำชปณิธำนศ.ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำ

ฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำง

ควัฒน วรขัติยรำชนำรี

1,765.00 1,765.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ร้ำน ป้ำจันทร์กำรค้ำ 1,765.00 ร้ำน ป้ำจันทร์กำรค้ำ 1,765.00 เป็นผู้มีอำชีพ 119/2564 21-พ.ค.-64

48. จัดซ้ือถังเก็บวัคซีน จ้ำนวน 1 ถัง ตำมโครงกำรรณรงค์

ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ ประจ้ำปี 2564 ตำม

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 

ตำมพระรำชปณิธำนศ.ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำ

ฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำง

ควัฒน วรขัติยรำชนำรี

1,475.00 1,475.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ร้ำน ป้ำจันทร์กำรค้ำ 1,475.00 ร้ำน ป้ำจันทร์กำรค้ำ 1,475.00 เป็นผู้มีอำชีพ 120/2564 21-พ.ค.-64

49. จัดซ้ือวัสดุในกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ จ้ำนวน 3

 รำยกำร โครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข

บ้ำ ประจ้ำปี 2564 ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระรำชปณิธำนศ.ดร.

สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ 

อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัติยรำชนำรี

2,680.00 2,680.00 เฉพำะ 

เจำะจง

บริษัท ช.เภสัช จ้ำกัด 2,680.00 บริษัท ช.เภสัช จ้ำกัด 2,680.00 เป็นผู้มีอำชีพ 121/2564 21-พ.ค.-64

50. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ

ชุมชน) จ้ำนวน 4 รำยกำร

10,380.00 10,380.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไอแอมค

อมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส

10,380.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไอแอมค

อมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส

10,380.00 เป็นผู้มีอำชีพ 122/2564 25-พ.ค.-64

51. จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) โรงเรียน ระหว่ำง 1 มิถุนำยน 

2564 - 30 กันยำยน 2564 (ส้ำหรับนักเรียนโรงเรียน

ชุมชนบ้ำนแม่ฮำว จ้ำนวน 49 คน และโรงเรียนบ้ำนปันง้ำว

 จ้ำนวน 64 คน)

60,970.28 60,970.28 เฉพำะ 

เจำะจง

 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 

จ้ำกัด

60,970.28  บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 

จ้ำกัด

60,970.28 เป็นผู้มีอำชีพ 8/2564 28-พ.ค.-64

52. จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม)โรงเรียน ส้ำหรับโรงเรียนชุมชนบ้ำน

แม่ฮำว โรงเรียนบ้ำนปันง้ำว และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

จ้ำนวน ๓ ศูนย์ ส้ำหรับด้ำเนินกำรโครงกำรเยียวยำ

เกษตรกรผู้เล้ียงโคนม และผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นม ผลิ

กฟื้นเศรษฐกิจภำคกำรเล้ียงโคนม

23,688.00 23,688.00 เฉพำะ 

เจำะจง

 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 

จ้ำกัด

23,688.00  บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 

จ้ำกัด

23,688.00 เป็นผู้มีอำชีพ 9/2564 31-พ.ค.-64



53. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง (แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป) จ้ำนวน 1 

รำยกำร

450.00 450.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ร้ำน สุนทรพำณิชย์ 450.00 ร้ำน สุนทรพำณิชย์ 450.00 เป็นผู้มีอำชีพ 123/2564 31-พ.ค.-64

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่

หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)

54. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงำนเคหะและชุมชน) จ้ำนวน

 3 รำยกำร

860.00 860.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไอแอมค

อมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส

860.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไอแอมค

อมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส

860.00 เป็นผู้มีอำชีพ 124/2564 31-พ.ค.-64

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง
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