
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่

หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)

1. จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงำนบริหำรงำน

ทั่วไป) ประจ้ำเดือน เมษำยน 2564

3,164.40 3,164.40 เฉพำะ  

เจำะจง

บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 3,164.40 บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 3,164.40 เป็นผู้มีอำชีพ 2/2564 1-ต.ค.-63

2. จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงำนบริหำรงำน

คลัง)ประจ้ำเดือน เมษำยน 2564

83.70 83.70  เฉพำะ  

เจำะจง

บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 83.70 บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 83.70 เป็นผู้มีอำชีพ 3/2564 1-ต.ค.-63

3. จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงำนรักษำควำม

สงบภำยใน) ประจ้ำเดือน เมษำยน 2564

9,650.00 9,650.00  เฉพำะ  

เจำะจง

บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 9,650.00 บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 9,650.00 เป็นผู้มีอำชีพ 4/2564 1-ต.ค.-63

4. จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงำนสำธำรณสุข) 

ประจ้ำเดือน เมษำยน 2564

16,179.40 16,179.40  เฉพำะ  

เจำะจง

บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 16,179.40 บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 16,179.40 เป็นผู้มีอำชีพ 5/2564 1-ต.ค.-63

5. จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงำนเคหะและ

ชุมชน) ประจ้ำเดือน เมษำยน 2564

1,281.90 1,281.90  เฉพำะ  

เจำะจง

บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 1,281.90 บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 1,281.90 เป็นผู้มีอำชีพ 7/2564 1-ต.ค.-63

6. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ (หมู่บ้ำน) ประจ้ำเดือน เมษำยน 2564 2,100.00 2,100.00  เฉพำะ  

เจำะจง

ร้ำน 149 กำรค้ำ 2,100.00 ร้ำน 149 กำรค้ำ 2,100.00 เป็นผู้มีอำชีพ 9/2564 1-ต.ค.-63

7. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ประจ้ำเดือน 

เมษำยน 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

8. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนศูนย์ช่วยเหลือประชำชน

ประจ้ำเดือน เมษำยน 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

9. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนป้องกันและบรรเทำสำ

ธำรณภัย ประจ้ำเดือน เมษำยน 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

10. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนป้องกันและบรรเทำสำ

ธำรณภัย ประจ้ำเดือน เมษำยน 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

11. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนป้องกันและบรรเทำสำ

ธำรณภัย ประจ้ำเดือน เมษำยน 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

12. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนป้องกันและบรรเทำสำ

ธำรณภัย ประจ้ำเดือน เมษำยน 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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน  2564

ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  เมษายน  พ.ศ. 2564

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



13. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนกำรศึกษำ ประจ้ำเดือน 

เมษำยน 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

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่

หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)

14. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนดูแลเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็กบ้ำนปันง้ำว) ประจ้ำเดือน เมษำยน 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

15. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนดูแลเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็กบ้ำนแม่ฮำว) ประจ้ำเดือน เมษำยน 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

16. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนกองทุนหลักประกันสุขภำพ

แห่งชำติ (สปสช.) ประจ้ำเดือน เมษำยน 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

17. จ้ำงเหมำคนงำนจัดเก็บขยะ ประจ้ำเดือน เมษำยน 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

18. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนประปำ ประจ้ำเดือน 

เมษำยน 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

19. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนช่ำงไฟฟ้ำ ประจ้ำเดือน 

เมษำยน 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

20. จ้ำงเหมำคนงำนประจ้ำสวนสำธำรณะ ประจ้ำเดือน 

เมษำยน 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

21. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนสวัสดิกำรสังคม ประจ้ำเดือน

 เมษำยน 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

22. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนฌำปนสถำน ประจ้ำเดือน 

เมษำยน 2564

8,000.00 8,000.00  เฉพำะ  

เจำะจง

นำยปรำโมทย์  ใจอินต๊ะ 8,000.00 นำยปรำโมทย์  ใจอินต๊ะ 8,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 48/2564 1-เม.ย.-64

23. จ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย ประจ้ำเดือน 

เมษำยน 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

24. จ้ำงเหมำคนงำนประจ้ำเมรุเมรุฌำปนสถำนต้ำบลห้ำงฉัตร 

ประจ้ำเดือน เมษำยน 2564

4,900.00 4,900.00  เฉพำะ  

เจำะจง

นำยสมชำติ  อุปค้ำ 4,900.00 นำยสมชำติ  อุปค้ำ 4,900.00 เป็นผู้มีอำชีพ 77/2564 31-มี.ค.-64

25. จัดซ้ือน้้ำด่ืมส้ำหรับเทศบำลห้ำงฉัตรแม่ตำล ประจ้ำเดือน 

เมษำยน 2564

2,144.00 2,144.00  เฉพำะ  

เจำะจง

กลุ่มผลิตน้้ำด่ืมบ้ำนแม่ฮำว 2,144.00 กลุ่มผลิตน้้ำด่ืมบ้ำนแม่ฮำว 2,144.00 เป็นผู้มีอำชีพ 91/2564 31-มี.ค.-64

26. จัดซ้ือน้้ำด่ืมส้ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ประจ้ำเดือน 

เมษำยน 2564

315.00 315.00  เฉพำะ  

เจำะจง

กลุ่มผลิตน้้ำด่ืมบ้ำนแม่ฮำว 315.00 กลุ่มผลิตน้้ำด่ืมบ้ำนแม่ฮำว 315.00 เป็นผู้มีอำชีพ 92/2564 31-มี.ค.-64

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง



27. จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (งำนฌำปนสถำน) 

ประจ้ำเดือน เมษำยน 2564

9,726.00 9,726.00  เฉพำะ  

เจำะจง

บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 9,726.00 บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 9,726.00 เป็นผู้มีอำชีพ 93/2564 31-มี.ค.-64

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่

หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดแอลพีไฮเทค

เซ็นเตอร์

7,200.00

ร้ำนฉัตรไชยศึกษำภัณฑ์ 7,500.00

ร้ำน JN ศึกษำภัณฑ์ 8,500.00

29. จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส้ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในเขต

พื้นที่เทศบำลต้ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล จ้ำนวน 3 ศูนย์ เป็น

เวลำ 3 เดือน (ต้ังแต่ 1 เม.ย.2564 - 30 มิ.ย.2564)

13,515.32 13,515.32 เฉพำะ 

เจำะจง

 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 

จ้ำกัด

13,515.32  บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 

จ้ำกัด

13,515.32 เป็นผู้มีอำชีพ 7/2564 1-เม.ย.-64

30. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้ำสำธำรณะ (แผนงำนเคหะและ

ชุมชน)  จ้ำนวน  5  รำยกำร

18,550.00 18,550.00 เฉพำะ 

เจำะจง

บริษัท แสงฟ้ำพำณิชย์ล้ำปำง 

จ้ำกัด

18,550.00 บริษัท แสงฟ้ำพำณิชย์ล้ำปำง 

จ้ำกัด

18,550.00 เป็นผู้มีอำชีพ 94/2564 7-เม.ย.-64

31. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงำนเคหะและชุมชน) จ้ำนวน

 9 รำยกำร

23,690.00 23,690.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไอแอมค

อมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส

23,690.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไอแอมค

อมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส

23,690.00 เป็นผู้มีอำชีพ 95/2564 7-เม.ย.-64

32. จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำย (ไวนิล) ตำมโครงกำรป้องกันและลด

อุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ปี 2564 

จ้ำนวน 1 ป้ำย

300.00 300.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ร้ำน ธนศิลป์ 300.00 ร้ำน ธนศิลป์ 300.00 เป็นผู้มีอำชีพ 78/2564 8-เม.ย.-64

33. จ้ำงเหมำซ่อมแซมและบ้ำรุงรักษำ (ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ

และขนส่ง) รถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81-2425 ล้ำปำง 

หมำยเลขครุภัณฑ์ 005-53-0001 จ้ำนวน 1 รำยกำร

1,000.00 1,000.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ร้ำน อุเทศกำรยำง 1,000.00 ร้ำน อุเทศกำรยำง 1,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 79/2564 9-เม.ย.-64

34. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงำนสำธำรณสุข) จ้ำนวน 4 

รำยกำร

9,160.00 9,160.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไอแอมค

อมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส

9,160.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไอแอมค

อมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส

9,160.00 เป็นผู้มีอำชีพ 96/2564 9-เม.ย.-64

35. จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (แผนงำนบริหำรงำนคลัง) จ้ำนวน 8 

รำยกำร

14,457.00 14,457.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แอลพีไฮเทค

เซ็นเตอร์

14,457.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แอลพีไฮเทค

เซ็นเตอร์

14,457.00 เป็นผู้มีอำชีพ 97/2564 9-เม.ย.-64

36. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงำนบริหำรงำนคลัง) จ้ำนวน 

10 รำยกำร

20,670.00 20,670.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไอแอมค

อมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส

20,670.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไอแอมค

อมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส

20,670.00 เป็นผู้มีอำชีพ 98/2564 9-เม.ย.-64

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดแอลพีไฮเทค

เซ็นเตอร์

7,200.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

6/2564 1-เม.ย.-6428. จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงำนรักษำควำมสงบ

ภำยใน) เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม

ติดต้ังถังน้้ำหมึก (Ink Tank Printer) จ้ำนวน 1 เคร่ือง

7,200.00 7,500.00 เฉพำะ 

เจำะจง



37. จัดซ้ือถ่ำนส้ำหรับใช้กับเมรุเผำศพระบบปิดแบบใช้ถ่ำน 

ส้ำหรับเผำศพนำงพิมพร พรมแก้วงำม ในวันอำทิตย์ ที่ 16 

เมษำยน 2564  จ้ำนวน  3  กระสอบ

750.00 750.00 เฉพำะ 

เจำะจง

นำยประสำท  ปำนพิมพ์ 750.00 นำยประสำท  ปำนพิมพ์ 750.00 เป็นผู้มีอำชีพ 99/2564 16-เม.ย.-64

38. จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงำน

กำรศึกษำ)เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หมำยเลขครุภัณฑ์ 

416-62-0166 และหมำยเลขครุภัณฑ์ 416-50-0024 

จ้ำนวน 1 รำยกำร

1,000.00 1,000.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แอลพีไฮเทค

เซ็นเตอร์

1,000.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แอลพีไฮเทค

เซ็นเตอร์

1,000.00 เป็นผู้มีอำชีพ 80/2564 20-เม.ย.-64

39. จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำย (ไวนิล) ตำมโครงกำรกิจกรรมจิตอำสำ

พระรำชทำน 904 วปร.  จ้ำนวน 2 ป้ำย

600.00 600.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ร้ำน เฟรนด์คอมแอนด์สกรีน 600.00 ร้ำน เฟรนด์คอมแอนด์สกรีน 600.00 เป็นผู้มีอำชีพ 81/2564 20-เม.ย.-64

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่

หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)

40. จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (แผนงำนสำธำรณสุข) ส้ำหรับ

ใช้ในงำนก้ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลต้ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล 

จ้ำนวน 6 รำยกำร

5,100.00 5,100.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ร้ำน ป้ำจันทร์กำรค้ำ 5,100.00 ร้ำน ป้ำจันทร์กำรค้ำ 5,100.00 เป็นผู้มีอำชีพ 100/2564 20-เม.ย.-64

41. จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ส้ำหรับใช้ในงำนโรงฆ่ำสัตว์

เทศบำลต้ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล จ้ำนวน 6 รำยกำร

4,625.00 4,625.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ร้ำน ป้ำจันทร์กำรค้ำ 4,625.00 ร้ำน ป้ำจันทร์กำรค้ำ 4,625.00 เป็นผู้มีอำชีพ 101/2564 20-เม.ย.-64

42. จ้ำงเหมำบ้ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์

ยำนพำหนะและขนส่ง) รถยนต์ส่วนกลำง เลขทะเบียน     

 กท 8398 ล้ำปำง หมำยเลขครุภัณฑ์ 001-55-0002    

จ้ำนวน 4 รำยกำร

3,250.00 3,250.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ร้ำน รุ่งเรืองคำร์เซอร์วิส 3,250.00 ร้ำน รุ่งเรืองคำร์เซอร์วิส 3,250.00 เป็นผู้มีอำชีพ 82/2564 21-เม.ย.-64

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อนงค์กำรค้ำ 1,388,888.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อ.ทิพย์พูนลำภ 1,410,000.00

บริษัท ศศิชัยวัฒนำ จ้ำกัด 1,420,000.00

44. จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงำน

บริหำรงำนทั่วไป) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หมำยเลขครุภัณฑ์ 

416-54-0062 จ้ำนวน 1 รำยกำร

300.00 300.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไอแอมค

อมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส

300.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไอแอมค

อมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส

300.00 เป็นผู้มีอำชีพ 83/2564 23-เม.ย.-64

45. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงำนบริกำรงำนทั่วไป) จ้ำนวน

 6 รำยกำร

27,680.00 27,680.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไอแอมค

อมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส

27,680.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไอแอมค

อมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส

27,680.00 เป็นผู้มีอำชีพ 102/2564 23-เม.ย.-64

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อนงค์กำรค้ำ 1,388,888.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

50/2564

งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

22-เม.ย.-6443. ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรห้องน้้ำ  

 (ข้ำงอำคำรหอประชุมเทศบำลต้ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล)  

ต้ำบลห้ำงฉัตร  อ้ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวัดล้ำปำง

1,388,888.00 1,508,073.73 เฉพำะ 

เจำะจง

เลขที่และวันที่

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ที่



ร้ำน นำนำครุภัณฑ์ล้ำปำง 19,815.00

ร้ำน ศรีกัญญำ 20,580.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด น้้ำล้อมเคหะ

ภัณฑ์

21,850.00

ร้ำน นำนำครุภัณฑ์ล้ำปำง 23,400.00

ร้ำน ศรีกัญญำ 26,100.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด น้้ำล้อมเคหะ

ภัณฑ์

27,000.00

48. จ้ำงเหมำซ่อมแซมและบ้ำรุงรักษำ (ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน) 

เคร่ืองปรับอำกำศ หมำยเลขครุภัณฑ์ 420-46-0013, 

420-54-0022,420-50-0019 จ้ำนวน 2 รำยกำร

1,900.00 1,900.00 เฉพำะ 

เจำะจง

บริษัท พี เอ็ม แอร์ ล้ำปำง จ้ำกัด 1,900.00 บริษัท พี เอ็ม แอร์ ล้ำปำง จ้ำกัด 1,900.00 เป็นผู้มีอำชีพ 85/2564 29-เม.ย.-64

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่

หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)

50. จ้ำงเหมำซ่อมแซมและบ้ำรุงรักษำ (ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ

และขนส่ง) รถจักรยำนยนต์ หมำยเลขทะเบียน 1 กจ 

2115ล้ำปำง หมำยเลขครุภัณฑ์ 009-58-0002 จ้ำนวน 6 

รำยกำร

1,235.00 1,235.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ร้ำน อภิสิทธิ์ยนต์ 1,235.00 ร้ำน อภิสิทธิ์ยนต์ 1,235.00 เป็นผู้มีอำชีพ 86/2564 29-เม.ย.-64

51. จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส้ำหรับใช้ในงำนฌำปนสถำนต้ำบล

ห้ำงฉัตร จ้ำนวน 8 รำยกำร

525.00 525.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ร้ำน สุนทรพำณิชย์ 525.00 ร้ำน สุนทรพำณิชย์ 525.00 เป็นผู้มีอำชีพ 104/2564 30-เม.ย.-64

ร้ำน โฟร์สตำร์ 12,950.00

ร้ำน รวมชัยพำณิชย์ 13,200.00

ร้ำน ศิริ พำณิชย์ 14,250.00

27-เม.ย.-6446. จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (ม่ำนปรับแสง) แผนงำนบริหำรงำน

ทั่วไป จ้ำนวน 3 รำยกำร

19,815.00 19,815.00 เฉพำะ 

เจำะจง

52. จัดซ้ืออุปกรณ์ชุดปฐมพยำบำลเบื้องต้น จ้ำนวน 4 รำยกำร 12,950.00 12,950.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ร้ำน นำนำครุภัณฑ์ล้ำปำง 19,815.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

103/2564

47. จ้ำงเหมำบริกำรติดวอลเปเปอร์พร้อมติดต้ังห้องนำยกเทศ

 -มนตรีต้ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำลและห้องรองนำยกเทศมนตรี

ต้ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล จ้ำนวน 2 รำยกำร

23,400.00 23,400.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ร้ำน นำนำครุภัณฑ์ล้ำปำง

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

23,400.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

84/2564 28-เม.ย.-64

12,950.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

108/2564 30-เม.ย.-64

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ร้ำน โฟร์สตำร์
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