
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป) ประจ้าเดือน มิถุนายน 2564
3,744.70 3,744.70 เฉพาะ  

เจาะจง
บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 3,744.70 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 3,744.70 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2564 1-ต.ค.-63

2. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานบริหารงาน
คลัง)ประจ้าเดือน มิถุนายน 2564

145.80 145.80  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 145.80 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 145.80 เป็นผู้มีอาชีพ 3/2564 1-ต.ค.-63

3. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานรักษาความ
สงบภายใน) ประจ้าเดือน มิถุนายน 2564

6,578.00 6,578.00  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 6,578.00 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 6,578.00 เป็นผู้มีอาชีพ 4/2564 1-ต.ค.-63

4. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานสาธารณสุข) 
ประจ้าเดือน มิถุนายน 2564

21,312.20 21,312.20  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 21,312.20 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 21,312.20 เป็นผู้มีอาชีพ 5/2564 1-ต.ค.-63

5. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานเคหะและ
ชุมชน) ประจ้าเดือน มิถุนายน 2564

3,600.00 3,600.00  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 3,600.00 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 3,600.00 เป็นผู้มีอาชีพ 7/2564 1-ต.ค.-63

6. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ (หมู่บ้าน) ประจ้าเดือน มิถุนายน 2564 2,100.00 2,100.00  เฉพาะ  
เจาะจง

ร้าน 149 การค้า 2,100.00 ร้าน 149 การค้า 2,100.00 เป็นผู้มีอาชีพ 9/2564 1-ต.ค.-63

7. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานการเจ้าหน้าที่ ประจ้าเดือน 
มิถุนายน 2564

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางจิราภรณ์  ต๊ะค้าปัน 9,000.00 นางจิราภรณ์  ต๊ะค้าปัน 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 33/2564 1-เม.ย.-64

8. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประจ้าเดือน มิถุนายน 2564

9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นางสาวมินตรา  ต๊ะใจ 9,000.00 นางสาวมินตรา  ต๊ะใจ 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 34/2564 1-เม.ย.-64

9. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ้าเดือน มิถุนายน 2564

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายปกรณ์  สีเขียว 9,000.00 นายปกรณ์  สีเขียว 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 35/2564 1-เม.ย.-64

10. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ้าเดือน มิถุนายน 2564

8,000.00 8,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายประภาส  จองปันต๊ะ 8,000.00 นายประภาส  จองปันต๊ะ 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 36/2564 1-เม.ย.-64

11. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ้าเดือน มิถุนายน 2564

8,000.00 8,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสินชัย  ใจดี 8,000.00 นายสินชัย  ใจดี 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 37/2564 1-เม.ย.-64

12. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ้าเดือน มิถุนายน 2564

8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายสมยศ  ใจค้า 8,000.00 นายสมยศ  ใจค้า 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 38/2564 1-เม.ย.-64

13. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานการศึกษา ประจ้าเดือน 
มิถุนายน 2564

9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นางสาวณัฐวิภา  ไพศาล 9,000.00 นางสาวณัฐวิภา  ไพศาล 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 39/2564 1-เม.ย.-64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มถุินายน  2564
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 30  เดอืน  มถุินายน  พ.ศ. 2564

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
14. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานดูแลเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านปันง้าว) ประจ้าเดือน มิถุนายน 2564
9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  

เจาะจง
นางสาวภาวิณี  สุวรรณศร 9,000.00 นางสาวภาวิณี  สุวรรณศร 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 40/2564 1-เม.ย.-64

15. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานดูแลเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแม่ฮาว) ประจ้าเดือน มิถุนายน 2564

8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นางสาวปัทมา  สุตาวงศ์ 8,000.00 นางสาวปัทมา  สุตาวงศ์ 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 41/2564 1-เม.ย.-64

16. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ประจ้าเดือน มิถุนายน 2564

9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นางสาวนันทยา  ใจมูล 9,000.00 นางสาวนันทยา  ใจมูล 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 42/2564 1-เม.ย.-64

17. จ้างเหมาคนงานจัดเก็บขยะ ประจ้าเดือน มิถุนายน 2564 9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายพงศ์กร  เสนาถี 9,000.00 นายพงศ์กร  เสนาถี 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 43/2564 1-เม.ย.-64

18. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานประปา ประจ้าเดือน 
มิถุนายน 2564

8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายภานุวัฒน์  แสงบุญเรือง 8,000.00 นายภานุวัฒน์  แสงบุญเรือง 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 44/2564 1-เม.ย.-64

19. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานช่างไฟฟ้า ประจ้าเดือน 
มิถุนายน 2564

9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายชนะเดช  กันเวียน 9,000.00 นายชนะเดช  กันเวียน 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 45/2564 1-เม.ย.-64

20. จ้างเหมาคนงานประจ้าสวนสาธารณะ ประจ้าเดือน 
มิถุนายน 2564

8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายวิสิทธิ์  พวงมณี 8,000.00 นายวิสิทธิ์  พวงมณี 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 46/2564 1-เม.ย.-64

21. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานสวัสดิการสังคม ประจ้าเดือน
 มิถุนายน 2564

9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นางสาวอริสรา  แก่นค้าเป๊ก 9,000.00 นางสาวอริสรา  แก่นค้าเป๊ก 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 47/2564 1-เม.ย.-64

22. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจ้าเดือน 
มิถุนายน 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 49/2564 1-เม.ย.-64

23. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานฌาปนสถาน ประจ้าเดือน 
มิถุนายน 2564

8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายชาญ  ฉัตรค้าแปง 8,000.00 นายชาญ  ฉัตรค้าแปง 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 51/2564 30-เม.ย.-64

24. จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับเทศบาลห้างฉัตรแม่ตาล ประจ้าเดือน 
มิถุนายน 2564

3,355.00 3,355.00  เฉพาะ  
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 3,355.00 กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 3,355.00 เป็นผู้มีอาชีพ 125/2564 31-พ.ค.-64

25. จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ้าเดือน 
ประจ้าเดือน มิถุนายน 2564

315.00 315.00  เฉพาะ  
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 315.00 กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 315.00 เป็นผู้มีอาชีพ 126/2564 31-พ.ค.-64

26. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (งานฌาปนสถาน) 
ประจ้าเดือน มิถุนายน 2564

7,877.00 7,877.00  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 7,877.00 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 7,877.00 เป็นผู้มีอาชีพ 127/2564 31-พ.ค.-64

27. จ้างท้าวัสดุส้านักงาน (ตรายาง) แผนงานเคหะและชุมชน 
จ้านวน 7 รายการ

1,150.00 1,150.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน  ส.จิตกรศิลป์ 2003 1,150.00 ร้าน  ส.จิตกรศิลป์ 2003 1,150.00 เป็นผู้มีอาชีพ 98/2564 1-มิ.ย.-64

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
28. จัดซ้ือวัสดุเพื่อใช้ในโครงการปกป้องสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 จ้านวน 3 รายการ

950.00 950.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ป้าจันทร์การค้า 950.00 ร้าน ป้าจันทร์การค้า 950.00 เป็นผู้มีอาชีพ 128/2564 1-มิ.ย.-64

29. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงาน
บริหารงานทั่วไป) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-54-0064 จ้านวน 3 รายการ

3,380.00 3,380.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

3,380.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

3,380.00 เป็นผู้มีอาชีพ 99/2564 4-มิ.ย.-64

30. จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุส้านักงาน (สาย 
Drop-wire) ห้องคลัง หมายเลข 224 จ้านวน 2 รายการ

2,632.20 2,632.20 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ล้าปางซีคิว 2,632.20 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ล้าปางซีคิว 2,632.20 เป็นผู้มีอาชีพ 100/2564 4-มิ.ย.-64

31. จ้างท้าวัสดุส้านักงาน (ตรายาง) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
จ้านวน 5 รายการ

1,690.00 1,690.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน  ส.จิตกรศิลป์ 2003 1,690.00 ร้าน  ส.จิตกรศิลป์ 2003 1,690.00 เป็นผู้มีอาชีพ 101/2564 4-มิ.ย.-64

32. จ้างท้าวัสดุส้านักงาน (ตรายาง) แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน จ้านวน 4 รายการ

900.00 900.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน  ส.จิตกรศิลป์ 2003 900.00 ร้าน  ส.จิตกรศิลป์ 2003 900.00 เป็นผู้มีอาชีพ 102/2564 4-มิ.ย.-64

33. จ้างท้าวัสดุส้านักงาน (ตรายาง) แผนงานการศึกษา จ้านวน
 4 รายการ

3,100.00 3,100.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน  ส.จิตกรศิลป์ 2003 3,100.00 ร้าน  ส.จิตกรศิลป์ 2003 3,100.00 เป็นผู้มีอาชีพ 103/2564 4-มิ.ย.-64

34. จ้างท้าวัสดุส้านักงาน (ตรายาง) แผนงานบริหารงานคลัง 
จ้านวน 7 รายการ

3,760.00 3,760.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน  ส.จิตกรศิลป์ 2003 3,760.00 ร้าน  ส.จิตกรศิลป์ 2003 3,760.00 เป็นผู้มีอาชีพ 104/2564 4-มิ.ย.-64

35. จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม (ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว) เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน หมายเลขครุภัณฑ์ 
441-61-0017 จ้านวน 10 รายการ

1,270.00 1,270.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน  ทูลทวี 1,270.00 ร้าน  ทูลทวี 1,270.00 เป็นผู้มีอาชีพ 105/2564 9-มิ.ย.-64

36. จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แบตเตอร่ีวิทยุส่ือสาร) แผนงาน
รักษาความสงบภายใน จ้านวน 1 รายการ

4,750.00 4,750.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด สุโชคเจริญ
พาณิชย์

4,750.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด สุโชคเจริญ
พาณิชย์

4,750.00 เป็นผู้มีอาชีพ 129/2564 9-มิ.ย.-64

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดแอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

23,770.00

ร้าน ฉัตรไชยศึกษาภัณฑ์ 24,680.00
ร้าน JN ศึกษาภัณฑ์ 26,380.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดแอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

22,900.00

ร้าน ฉัตรไชยศึกษาภัณฑ์ 28,900.00
ร้าน JN ศึกษาภัณฑ์ 30,000.00

เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดแอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

22,900.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

11/2564 11-มิ.ย.-6438. จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหารงานคลัง) 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ้านวน 1 ชุด

22,900.00 30,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

23,770.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

10/2564 11-มิ.ย.-6437. จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหารงานทั่วไป)  
จ้านวน  3  รายการ

23,770.00 24,700.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดแอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดแอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

36,200.00

ร้าน ฉัตรไชยศึกษาภัณฑ์ 42,700.00
ร้าน JN ศึกษาภัณฑ์ 45,300.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

6,660.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เดสก์ทอป 
คอมพิวเตอร์

6,980.00

ร้าน ล้าปางพร้ินเตอร์ 7,200.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

10,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เดสก์ทอป 
คอมพิวเตอร์

10,180.00

ร้าน ล้าปางพร้ินเตอร์ 10,650.00

42. จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง) รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน
 กวร 233 ล้าปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 009-42-0001    
จ้านวน 9 รายการ

2,280.00 2,280.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน  อภิสิทธิ์ยนต์ 2,280.00 ร้าน  อภิสิทธิ์ยนต์ 2,280.00 เป็นผู้มีอาชีพ 106/2564 17-มิ.ย.-64

43. จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถ) รถบรรทุกขยะ 
เลขทะเบียน 81-2425 ล้าปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 
005-53-0001 จ้านวน 3 รายการ

51,820.00 51,820.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุคนธ์เจริญยนต์ 51,820.00 ร้าน สุคนธ์เจริญยนต์ 51,820.00 เป็นผู้มีอาชีพ 132/2564 18-มิ.ย.-64

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดแอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

12,457.00

ร้านฉัตรไชยศึกษาภัณฑ์ 12,858.00
ร้านอนงค์การค้า 13,193.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส เทคนิค 
เซ็นเตอร์

7,000.00

สวิตต์ งานสร้าง 7,400.00
 เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 7,800.00

เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดแอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

36,200.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

12/2564 11-มิ.ย.-6439. จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงานเคหะและชุมชน) 
จ้านวน 3 รายการ

36,200.00 43,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

18-มิ.ย.-6445. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป) หมึก
เคร่ืองถ่ายเอกสาร Fuji Xerox DocuCentre-V3060 
จ้านวน 2 หลอด

7,000.00 7,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดแอลพีไฮเทค
เซ็นเตอร์

12,457.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

133/2564 18-มิ.ย.-6444. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป) จ้านวน 8
 รายการ

12,457.00 12,457.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส เทคนิค 
เซ็นเตอร์

7,000.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

134/2564

41. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(แผนงานการศึกษา) จ้านวน 4 
รายการ

10,000.00 10,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

40. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหารงานคลัง) จ้านวน 
3 รายการ

6,660.00 6,660.00 เฉพาะ 
เจาะจง

15-มิ.ย.-64

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

10,000.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

131/2564 15-มิ.ย.-64

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอแอมค
อมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

6,660.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

130/2564



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
46. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (แผนงานสาธารณสุข)จ้านวน 5 

รายการ
5,145.00 5,145.00 เฉพาะ 

เจาะจง
ร้าน  โฟร์สตาร์ 5,145.00 ร้าน  โฟร์สตาร์ 5,145.00 เป็นผู้มีอาชีพ 135/2564 18-มิ.ย.-64

47. จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร่ี) ส้าหรับ
รถบรรทุกน้้าอเนกประสงค์ เลขทะเบียน บบ 3561 ล้าปาง
 หมายเลขครุภัณฑ์ 003-48-0001 จ้านวน 2 ลูก

5,200.00 5,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน  ทูลทวี 5,200.00 ร้าน  ทูลทวี 5,200.00 เป็นผู้มีอาชีพ 137/2564 22-มิ.ย.-64

48. จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แผนงานสาธารณสุข) 
จ้านวน 2 รายการ

1,580.00 1,580.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน วิศรุต ออโต้ไทร์ 1,580.00 ร้าน วิศรุต ออโต้ไทร์ 1,580.00 เป็นผู้มีอาชีพ 136/2564 22-มิ.ย.-64

49. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส้าหรับใช้เติมเล่ือยยนต์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 090-64-0003 จ้านวน 2 รายการ

1,480.00 1,480.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน  ทูลทวี 1,480.00 ร้าน  ทูลทวี 1,480.00 เป็นผู้มีอาชีพ 138/2564 24-มิ.ย.-64

50. จัดซ้ือถ่านส้าหรับใช้กับเมรุเผาศพระบบปิดแบบใช้ถ่าน 
ส้าหรับเผาศพ นายค้า ฉัตรเตชะ ในวันจันทร์ ที่ 28 
มิถุนายน 2564 จ้านวน 3 กระสอบ

750.00 750.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายประสาท  ปานพิมพ์ 750.00 นายประสาท  ปานพิมพ์ 750.00 เป็นผู้มีอาชีพ 139/2564 28-มิ.ย.-64

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด โฟร์สตาร์ โอ
เอ.

46,020.00

 รวมชัยพาณิชย์ 48,630.00

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด โฟร์สตาร์ โอ
เอ.

46,020.00 เสนอราคา
ต้่าสุด

140/2564 29-มิ.ย.-6451. จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แผนงาน
สาธารณสุข)จ้านวน 2 รายการ

46,020.00 46,020.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง




