
วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ี

หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)

1. จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงำนบริหำรงำน

ท่ัวไป) ประจ้ำเดือน กันยำยน 2564

4,393.80 4,393.80 เฉพำะ  

เจำะจง

บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 4,393.80 บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 4,393.80 เป็นผู้มีอำชีพ 2/2564 1-ต.ค.-63

2. จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงำนบริหำรงำน

คลัง)ประจ้ำเดือน กันยำยน 2564

92.10 92.10  เฉพำะ  

เจำะจง

บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 92.10 บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 92.10 เป็นผู้มีอำชีพ 3/2564 1-ต.ค.-63

3. จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงำนรักษำควำม

สงบภำยใน) ประจ้ำเดือน กันยำยน 2564

10,098.00 10,098.00  เฉพำะ  

เจำะจง

บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 10,098.00 บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 10,098.00 เป็นผู้มีอำชีพ 4/2564 1-ต.ค.-63

4. จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงำนสำธำรณสุข) 

ประจ้ำเดือน กันยำยน 2564

14,628.50 14,628.50  เฉพำะ  

เจำะจง

บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 14,628.50 บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 14,628.50 เป็นผู้มีอำชีพ 5/2564 1-ต.ค.-63

5. จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงำนเคหะและ

ชุมชน) ประจ้ำเดือน กันยำยน 2564

3,692.10 3,692.10  เฉพำะ  

เจำะจง

บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 3,692.10 บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำ จ้ำกัด 3,692.10 เป็นผู้มีอำชีพ 7/2564 1-ต.ค.-63

6. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ (หมู่บ้ำน) ประจ้ำเดือน กันยำยน 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. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี ประจ้ำเดือน 

กันยำยน 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 กันยำยน 2564

5,225.00 5,225.00  เฉพำะ  

เจำะจง

นำงสำวมินตรำ  ต๊ะใจ 5,225.00 นำงสำวมินตรำ  ต๊ะใจ 5,225.00 เป็นผู้มีอำชีพ 34/2564 1-เม.ย.-64

9. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนป้องกันและบรรเทำสำ

ธำรณภัย ประจ้ำเดือน กันยำยน 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 กันยำยน 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 กันยำยน 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 กันยำยน 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 าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  2564

ของ  เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ี

และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ี

หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)

13. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนกำรศึกษำ ประจ้ำเดือน 

กันยำยน 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

14. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนดูแลเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็กบ้ำนปันง้ำว) ประจ้ำเดือน กันยำยน 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 กันยำยน 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 กันยำยน 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 กันยำยน 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 

กันยำยน 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 

กันยำยน 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 

กันยำยน 2564

8,000.00 8,000.00  เฉพำะ  

เจำะจง

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

21. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนสวัสดิกำรสังคม ประจ้ำเดือน

 กันยำยน 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. จ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย ประจ้ำเดือน 

กันยำยน 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

23. จ้ำงเหมำคนงำนช่วยเหลืองำนฌำปนสถำน ประจ้ำเดือน 

กันยำยน 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

24. จัดซ้ือน้้ำด่ืมส้ำหรับเทศบำลห้ำงฉัตรแม่ตำล ประจ้ำเดือน 

กันยำยน 2564

2,497.00 2,497.00  เฉพำะ  

เจำะจง

กลุ่มผลิตน้้ำด่ืมบ้ำนแม่ฮำว 2,497.00 กลุ่มผลิตน้้ำด่ืมบ้ำนแม่ฮำว 2,497.00 เป็นผู้มีอำชีพ 168/2564 31-ส.ค.-64

25. จัดซ้ือน้้ำด่ืมส้ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ประจ้ำเดือน 

ประจ้ำเดือน กันยำยน 2564

263.00 263.00  เฉพำะ  

เจำะจง

กลุ่มผลิตน้้ำด่ืมบ้ำนแม่ฮำว 263.00 กลุ่มผลิตน้้ำด่ืมบ้ำนแม่ฮำว 263.00 เป็นผู้มีอำชีพ 169/2564 31-ส.ค.-64

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ี

และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง



วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ี

หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)

บริษัท แสงฟ้ำพำณิชย์ล้ำปำง 

จ้ำกัด

25,035.00

ธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้ำ-ประปำ 

และเคร่ืองกรองน้้ำ

26,163.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ก้ำพลโลหะ

และวิศวกรรม

27,075.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดแอลพีไฮเทค

เซ็นเตอร์

10,605.00

ร้ำน JN ศึกษำภัณฑ์ 11,020.00

ร้ำนฉัตรไชยศึกษำภัณฑ์ 11,428.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดแอลพีไฮเทค

เซ็นเตอร์

15,647.00

ร้ำนฉัตรไชยศึกษำภัณฑ์ 16,540.00

ร้ำน JN ศึกษำภัณฑ์ 17,573.00

29.  จ้ำงเหมำซ่อมแซมและบ้ำรุงรักษำ (ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ

และขนส่ง) รถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81-2425 ล้ำปำง 

หมำยเลขครุภัณฑ์ 005-53-0001 จ้ำนวน 3 รำยกำร

6,170.00 6,170.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ร้ำน รุ่งเรืองคำร์เซอร์วิส 6,170.00 ร้ำน รุ่งเรืองคำร์เซอร์วิส 6,170.00 เป็นผู้มีอำชีพ 119/2564 10-ก.ย.-64

30. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงำนเคหะและชุมชน)      

จ้ำนวน 1 รำยกำร

4,100.00 4,100.00 เฉพำะ 

เจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดแอลพีไฮเทค

เซ็นเตอร์

4,100.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดแอลพีไฮเทค

เซ็นเตอร์

4,100.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

173/2564 10-ก.ย.-64

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดแอลพีไฮเทค

เซ็นเตอร์

14,485.00

ร้ำนฉัตรไชยศึกษำภัณฑ์ 14,630.00

ร้ำน JN ศึกษำภัณฑ์ 14,775.00

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ี

และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

25,035.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

170/2564 1-ก.ย.-64

27. จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (แผนงำนบริหำรงำนคลัง) จ้ำนวน 6 

รำยกำร

10,605.00 10,605.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดแอลพีไฮเทค

เซ็นเตอร์

26. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้ำสำธำรณะ (แผนงำนเคหะและ

ชุมชน) จ้ำนวน 7 รำยกำร

25,035.00 25,035.00 เฉพำะ 

เจำะจง

บริษัท แสงฟ้ำพำณิชย์ล้ำปำง 

จ้ำกัด

15,647.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

172/2564 1-ก.ย.-64

10,605.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

171/2564 1-ก.ย.-64

28. จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (แผนงำนกำรศึกษำ) จ้ำนวน 21 

รำยกำร

15,647.00 15,647.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดแอลพีไฮเทค

เซ็นเตอร์

14,485.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

174/2564 10-ก.ย.-6431. จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป) จ้ำนวน 6

 รำยกำร

14,485.00 14,485.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดแอลพีไฮเทค

เซ็นเตอร์



วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ี

หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดแอลพีไฮเทค

เซ็นเตอร์

14,944.00

ร้ำน JN ศึกษำภัณฑ์ 15,853.00

ร้ำนฉัตรไชยศึกษำภัณฑ์ 16,637.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด รุ่งโพธ์ิ สลิตำ 237,000.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ต้ันอ้ำย 

วิศวกรรม

240,000.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อำร์พีเอส

แอลฟัลท์

242,000.00

34. จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (แผนงำนบริเหำร

งำนคลัง) หมำยเลขครุภัณฑ์ 416-62-0159 และหมำยเลข

ครุภัณฑ์ 416-59-0102 จ้ำนวน 2 เคร่ือง

600.00 600.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไอแอมค

อมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

600.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไอแอมค

อมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

600.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

120/2564 13-ก.ย.-64

35. จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หมำยเลขครุภัณฑ์ 

416-62-0133 และหมำยเลขครุภัณฑ์ 416-62-0135 

จ้ำนวน 2 เคร่ือง

600.00 600.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไอแอมค

อมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

600.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไอแอมค

อมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

600.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

121/2564 14-ก.ย.-64

36. จ้ำงเหมำซ่อมแซมเล่ือยโซ่ยนต์ (แผนงำนรักษำควำมสงบ

ภำยใน) หมำยเลขครุภัณฑ์ 090-60-0002 และหมำยเลข

ครุภัณฑ์ 090-64-0003  จ้ำนวน 5 รำยกำร

950.00 950.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ร้ำน ทูลทวี 950.00 ร้ำน ทูลทวี 950.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

122/2564 14-ก.ย.-64

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดแอลพีไฮเทค

เซ็นเตอร์

23,700.00

ร้ำน JN ศึกษำภัณฑ์ 23,900.00

ร้ำนฉัตรไชยศึกษำภัณฑ์ 25,900.00

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ี

และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

57/2564 13-ก.ย.-64

14,944.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

175/2564 10-ก.ย.-64

37. จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ (แผนงำนบริหำรงำน

ท่ัวไป) กล้องถ่ำยภำพ พร้อมเลนส์ จ้ำนวน 1 ชุด

23,700.00 23,700.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดแอลพีไฮเทค

เซ็นเตอร์

32. จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ

ชุมชน) จ้ำนวน 19 รำยกำร

14,944.00 14,944.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดแอลพีไฮเทค

เซ็นเตอร์

33. จ้ำงโครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

บ้ำนหัวหนอง หมู่ท่ี 8 ต้ำบลห้ำงฉัตร อ้ำเภอห้ำงฉัตร 

จังหวัดล้ำปำง (บริเวณสำยหลังบ้ำน ผอ.สุทัศน์ ใจค้ำปัน 

ถึงบ้ำนนำยประสิทธ์ิ ญำณะทวี)

237,000.00 242,400.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด รุ่งโพธ์ิ สลิตำ 237,000.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

23,700.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

176/2564 15-ก.ย.-64



วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ี

หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไอแอมค

อมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

20,090.00

ร้ำน ล้ำปำงพร้ินเตอร์ 22,010.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เดสก์ทอป 

คอมพิวเตอร์

22,570.00

อำร์ตเวอร์ค 6,000.00

บริษัท แมคมีเดียแอนด์เอเจนซ่ี 

จ้ำกัด

6,250.00

คชำอำร์ต 6,250.00

มณเฑียรกำรเกษตร 99,900.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สง่ำกำรค้ำ 

ล้ำปำง

102,050.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เค.ที.ทวีทรัพย์ 104,200.00

41.  จ้ำงเหมำซ่อมแซมและบ้ำรุงรักษำ (ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ

และขนส่ง) รถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81-2425 ล้ำปำง 

หมำยเลขครุภัณฑ์ 005-53-0001 จ้ำนวน 2 รำยกำร

5,160.00 5,160.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ร้ำน รุ่งเรืองคำร์เซอร์วิส 5,160.00 ร้ำน รุ่งเรืองคำร์เซอร์วิส 5,160.00 เป็นผู้มีอำชีพ 124/2564 17-ก.ย.-64

บริษัท แสงฟ้ำพำณิชย์ล้ำปำง 

จ้ำกัด

5,401.00

ธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้ำ-ประปำ 

และเคร่ืองกรองน้้ำ

5,635.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ก้ำพลโลหะ

และวิศวกรรม

5,700.00

บริษัท ซีเอสดับเบ้ิลยู. คอน

สตรัคช่ัน จ้ำกัด

5,900.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ปนัดพงษ์กำร

ไฟฟ้ำ ซัพพลำย

6,071.00

 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เจียวพำนิช 6,109.70

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ี

และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

38. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงำนบริหำรงำนคลัง) จ้ำนวน 

6 รำยกำร

20,090.00 20,090.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไอแอมค

อมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

20,090.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

177/2564 15-ก.ย.-64

40. จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร (แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป) จ้ำนวน 

8 รำยกำร

99,900.00 99,900.00 เฉพำะ 

เจำะจง

มณเฑียรกำรเกษตร

39. จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยช่ือพร้อมต้ำแหน่งแบบต้ังโต๊ะ (ป้ำย

อะคริลิก) ของคณะผู้บริหำร จ้ำนวน 5 ป้ำย

6,000.00 6,000.00 เฉพำะ 

เจำะจง

อำร์ตเวอร์ค 6,000.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

123/2564 16-ก.ย.-64

99,900.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

178/2564 16-ก.ย.-64

42. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้ำสำธำรณะ (แผนงำนเคหะและ

ชุมชน) จ้ำนวน 2 รำยกำร

5,401.00 5,401.00 เฉพำะ 

เจำะจง

บริษัท แสงฟ้ำพำณิชย์ล้ำปำง 

จ้ำกัด

5,401.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

179/2564 17-ก.ย.-64



วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ี

หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดแอลพีไฮเทค

เซ็นเตอร์

11,197.00

ร้ำนฉัตรไชยศึกษำภัณฑ์ 11,564.00

ร้ำน JN ศึกษำภัณฑ์ 11,834.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุโชคเจริญ

พำนิชย์

422,000.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดบุญต่ำน

ก่อสร้ำง

430,000.00

ร้ำนสุนทรพำณิชย์ 450,000.00

45. จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่ม พร้อมปกและใบแทรก

กระดำษสี เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ้ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2565

7,250.00 7,250.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ร้ำน ก๊อปป้ีเบสท์ 7,250.00 ร้ำน ก๊อปป้ีเบสท์ 7,250.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

125/2564 20-ก.ย.-64

46. จ้ำงเหมำบ้ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์

ยำนพำหนะและขนส่งรถดับเพลิงอเนกประสงค์ หมำยเลข

ทะเบียน บล 4832 ล้ำปำง หมำยเลขครุภัณฑ์ 

003-57-0002 จ้ำนวน 7 รำยกำร

3,580.00 3,580.00 เฉพำะ 

เจำะจง

อู่อ้ำยบริกำร 3,580.00 อู่อ้ำยบริกำร 3,580.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

126/2564 20-ก.ย.-64

47. จ้ำงเหมำซ่อมแซมและบ้ำรุงรักษำ (ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ

และขนส่ง) รถซำเล้งคันท่ี 2 หมำยเลขครุภัณฑ์ 

011-58-0004 จ้ำนวน 8 รำยกำร

1,915.00 1,915.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ร้ำน อภิสิทธ์ิยนต์ 1,915.00 ร้ำน อภิสิทธ์ิยนต์ 1,915.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

127/2564 21-ก.ย.-64

นำยสมพงษ์ สำรปะ 36,200.00

นำยมนูญ ขันปัญญำ 36,400.00

นำยป๋ันแก้ว ค้ำอ้ำย 36,500.00

นำยมนูญ ขันปัญญำ 15,300.00

นำยธวัช ไชยกันทำ 15,700.00

นำยป๋ันแก้ว ค้ำอ้ำย 16,000.00

23-ก.ย.-64

49. จ้ำงโครงกำรปรับปรุงฝำรำงระบำยน้้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

(แบบฝำตะแกรงเหล็ก) พร้อมขุดลอกรำงระบำยน้้ำ

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้ำงวัดปันง้ำวถึงหน้ำบ้ำนนำย

สงวน สุวรรณศร หมู่ท่ี 7 บ้ำนปันง้ำว ต้ำบลห้ำงฉัตร 

15,300.00 15,300.00 เฉพำะ 

เจำะจง

นำยมนูญ ขันปัญญำ 15,300.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

60/2564 23-ก.ย.-64

48. จ้ำงโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรส้ำนักงำนส้ำนักปลัด

และปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรส้ำนักงำนกองคลัง

36,500.00 36,500.00 เฉพำะ 

เจำะจง

นำยสมพงษ์ สำรปะ 36,200.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

59/2564

44. จ้ำงโครงกำรปรับปรุงห้องน้้ำเทศบำลต้ำบห้ำงฉัตรแม่ตำล 422,700.00 423,100.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุโชคเจริญ

พำนิชย์

422,000.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

58/2564 20-ก.ย.-64

43. จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (แผนงำนเคหะและชุมชน) จ้ำนวน 20

 รำยกำร

11,197.00 11,197.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดแอลพีไฮเทค

เซ็นเตอร์

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ี

และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

11,197.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

180/2564 17-ก.ย.-64



วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลท่ี

หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นิวเคลียร์   

กำรไฟฟ้ำ

248,600.00

บริษัท สอำดกรุ๊ป จ้ำกัด 254,200.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เจียวพำนิช 261,600.00

นำยสมพงษ์ สำรปะ 18,100.00

นำยมนูญ ขันปัญญำ 18,300.00

นำยป๋ันแก้ว ค้ำอ้ำย 18,400.00

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ี

และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

23-ก.ย.-64

51. จ้ำงโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรหอปรุะชุมเทศบำล

ต้ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ต้ำบลห้ำงฉัตร อ้ำเภอห้ำงฉัตร 

จังหวัดล้ำปำง

18,460.00 18,460.00 เฉพำะ 

เจำะจง

นำยสมพงษ์ สำรปะ 18,100.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

62/2564 27-ก.ย.-64

50. โครงกำรปรับปรุงระบบสำยเมนไฟฟ้ำภำยในเทศบำล

ต้ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ต้ำบลห้ำงฉัตร อ้ำเภอห้ำงฉัตร 

จังหวัดล้ำปำง

248,600.00 248,600.00 เฉพำะ 

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นิวเคลียร์   

กำรไฟฟ้ำ

248,600.00 เสนอรำคำ

ต้่ำสุด

61/2564




