






















สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ 2564
เทศบาลต าบลห้างฉตัร อ าเภอห้างฉตัร จังหวัดล าปาง

 จ าแนกเปน็รายเดอืน ประจ าเดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563



วันที่ เลขที่

1
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ ไม่เกิน 100000 ไม่เกิน 100000 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา สุขโสด นางสาวอภิชญา สุขโสด ผู้มีอาชีพ 1 ต.ค. 63 กองคลัง ๐๐๑/๒๕๖4

2
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
ช่วยปฎิบัติหน้าทีเ่กี่ยวกับ
จัดท าและปรับปรุงแผนทีภ่าษี

ไม่เกิน 100000 ไม่เกิน 100000 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุธิดา กันธิมา นางสาวนุธิดา กันธิมา ผู้มีอาชีพ 1 ต.ค. 63 กองคลัง ๐๐๒/๒๕๖4

3
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
จัดเก็บรายได้ /ค่าขยะมูลฝอย

ไม่เกิน 100000 ไม่เกิน 100000 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมลรัตน์ กันยามูล นางสาววิมลรัตน์ กันยามูล ผู้มีอาชีพ 1 ต.ค. 63 กองคลัง ๐๐๓/๒๕๖4

4
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
จัดเก็บรายได้ /ค่าขยะมูลฝอย

ไม่เกิน 100000 ไม่เกิน 100000 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภา  ฉัตรค าแปง นางสาววิภา  ฉัตรค าแปง ผู้มีอาชีพ 1 ต.ค. 63 กองคลัง ๐๐๔/๒๕๖4

5
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
ปฎิบัติงานท าความสะอาด
ตลาดสด

฿90,000.00 ฿90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริวัฒน์ ฉัตรค าแปง นายศิริวัฒน์ ฉัตรค าแปง ผู้มีอาชีพ 1 ต.ค. 63 กองคลัง ๐๐5/๒๕๖4

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564
เทศบาลต าบลห้างฉตัร อ าเภอห้างฉตัร จังหวัดล าปาง

ประจ าเดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2563

ล าดบัที่
(๑)

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง (บาท)

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป



6

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลงาน
เก็บค่าเช่าแผงร้านค้าใน
ตลาดสดเทศบาลต าบลห้าง
ฉัตร

ไม่เกิน 90000 ไม่เกิน 90000 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย ง้าวกาเขียว นายศุภชัย ง้าวกาเขียว ผู้มีอาชีพ 1 ต.ค. 63 กองคลัง ๐๐6/๒๕๖4

7
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลงาน
จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถ
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร

ไม่เกิน 90000 ไม่เกิน 90000 เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ์  ไชยสมบัติ นายประดิษฐ์  ไชยสมบัติ ผู้มีอาชีพ 1 ต.ค. 63 กองคลัง ๐๐7/๒๕๖4

8
จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง
และหล่อล่ืน

100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ภาคเหนือชัยวัฒนา สาขา 1 บจก. ภาคเหนือชัยวัฒนา สาขา 1 ผู้มีอาชีพ 1 ต.ค. 63 กองคลัง ๐01/๒๕๖4

9
ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(หมึกเคร่ืองพิมพ)์

13,210.00 13,210.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ 22 ต.ค. 63 กองคลัง ๐02/๒๕๖4

10 จ้างบุคคลธรรมดา 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวันพิชิต  อุตมา นายวันพิชิต  อุตมา ผู้มีอาชีพ 1 ต.ค. 63 ช 1/2564

11 จ้างบุคคลธรรมดา 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญหลาย  ศรีโกศล นายบุญหลาย  ศรีโกศล ผู้มีอาชีพ 1 ต.ค. 63 ช 2/2564

12 จ้างบุคคลธรรมดา 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษม  กันธิมา นายเกษม  กันธิมา ผู้มีอาชีพ 1 ต.ค. 63 ช 3/2564

13 จ้างบุคคลธรรมดา 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรวุฒิ  ต๊ิบแก้ว นายกรวุฒิ  ต๊ิบแก้ว ผู้มีอาชีพ 1 ต.ค. 63 ช 4/2564

14 จ้างบุคคลธรรมดา 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสาร์แก้ว  อินต๊ะสม นายเสาร์แก้ว  อินต๊ะสม ผู้มีอาชีพ 1 ต.ค. 63 ช 5/2564

15 จ้างบุคคลธรรมดา 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภัทร์  ใจค า นายธีรภัทร์  ใจค า ผู้มีอาชีพ 1 ต.ค. 63 ช 6/2564

16 จ้างบุคคลธรรมดา 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญฤดี  บญุประเทอืง นางสาวขวัญฤดี  บญุประเทอืง ผู้มีอาชีพ 1 ต.ค. 63 ช 7/2564

17 จ้างบุคคลธรรมดา 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ์  ฉัตรค า นายอนุรักษ์  ฉัตรค า ผู้มีอาชีพ 1 ต.ค. 63 ช 8/2564

18 วัสดุก่อสร้าง 719.00 719.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุนทรพาณิชย์ ร้านสุนทรพาณิชย์ ผู้มีอาชีพ 7 ต.ค. 63 ช 3/2564

19 วัสดุก่อสร้าง 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุนทรพาณิชย์ ร้านสุนทรพาณิชย์ ผู้มีอาชีพ 8 ต.ค. 63 ช 4/2564

20 วัสดุก่อสร้าง 870.00 870.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุนทรพาณิชย์ ร้านสุนทรพาณิชย์ ผู้มีอาชีพ 28 ต.ค. 63 ช 6/2564



21
จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยใน
การปฏิบัติงานประจ าชั้นก่อน
วัยเรียน ห้อง 2

ไม่เกิน 90,000 ไม่เกิน 90,000 เฉพาะเจาะจง นางกัญญารัตน์  รูปงาม นางกัญญารัตน์  รูปงาม ผู้มีอาชีพ 1 ต.ค. 63 สป 001/2564

22

จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยใน
การปฏิบัติงานประจ าชั้น
อนุบาล 1/3 รร.เทศบาล
ต าบลห้างฉัตร

ไม่เกิน 90000 ไม่เกิน 90000 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรวิพา  สัญโญ นางสาวพรวิพา  สัญโญ ผู้มีอาชีพ 1 ต.ค. 63 สป 002/2564

23

จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยใน
การปฏิบัติงานประจ าชั้น
อนุบาล 1/2 รร.เทศบาล
ต าบลห้างฉัตร

ไม่เกิน 90000 ไม่เกิน 90000 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงใจ  แสนใจ นางสาวดวงใจ  แสนใจ ผู้มีอาชีพ 1 ต.ค. 63 สป 003/2564

24
จ้างเหมาบริการบุคคลเพือ่
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 
(บุคลากรสนับสนุนการสอน)

ไม่เกิน 90000 ไม่เกิน 90000 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวรีย์  ธิรินทอง นางสาวเสาวรีย์  ธิรินทอง ผู้มีอาชีพ 1 ต.ค. 63 สป 004/2564

25
จ้างเหมาบริการบุคคลเพือ่
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
เทศบาลต าบลห้างฉัตร

ไม่เกิน 100000 ไม่เกิน 100000 เฉพาะเจาะจง นางสาวพีรญา  เรือนปิงวัง นางสาวพีรญา  เรือนปิงวัง ผู้มีอาชีพ 1 ต.ค. 63 สป 005/2564

26
จ้างเหมาบริการบุคคลในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ไม่เกิน 100000 ไม่เกิน 100000 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย  สันเมืองมูล นายฉัตรชัย  สันเมืองมูล ผู้มีอาชีพ 1 ต.ค. 63 สป 006/2564

27
จ้างเหมาบริการบุคคลในการ
ปฏิบัติงานสาธารณสุขและ
บรรเทาสาธารณภัย

ไม่เกิน 100000 ไม่เกิน 100000 เฉพาะเจาะจง นายคเชนทร์  สันวันดี นายคเชนทร์  สันวันดี ผู้มีอาชีพ 1 ต.ค. 63 สป 007/2564



28
จ้างเหมาบริการบุคคลฝึกสอน
 (บาสโลบ) ประจ าเดือน
ตุลาคม 2563

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นางนภา  เปรมวิชัย นางนภา  เปรมวิชัย ผู้มีอาชีพ 5 ต.ค. 63 สป 008/2564

29
จ้างเหมาซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศห้อง
ผู้บริหาร ชั้น 3

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง เสถียร แอร์ เสถียร แอร์ ผู้มีอาชีพ 15 ต.ค. 63 สป 009/2564

30
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบคลัช 
รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 
81-2768 ล าปาง

17,200.00 17,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตติยาเจริญยนต์ ร้านรัตติยาเจริญยนต์ ผู้มีอาชีพ 20 ต.ค. 63 สป 010/2564

31
จ้างเหมาซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง เสถียร แอร์ เสถียร แอร์ ผู้มีอาชีพ 29 ต.ค. 63 สป 011/2564

32
จ้างเหมาบริการบุคคลฝึกสอน
 (บาสโลบ) ประจ าเดือน
ตุลาคม 2563

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นางนภา  เปรมวิชัย นางนภา  เปรมวิชัย ผู้มีอาชีพ 30 ต.ค. 63 สป 012/2564

33
จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยใน
การปฏิบัติงานประจ าชั้นก่อน
วันเรียน ห้อง 3

99,667.00 99,667.00 เฉพาะเจาะจง นางดอกแก้ว จันทนา นางดอกแก้ว จันทนา ผู้มีอาชีพ 30 ต.ค. 63 สป 013/2564

34
จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยใน
การปฏิบัติงานบริหารงาน
ทัว่ไป ฝ่ายอ านวยการ

99,667.00 99,667.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน์  ธิรินทอง นางสาวนารีรัตน์  ธิรินทอง ผู้มีอาชีพ 30 ต.ค. 63 สป 014/2564

35 จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยใน
การปฏิบัติงานป้องกัน

99,667.00 99,667.00 เฉพาะเจาะจง นายชัชฤทธ์  ต๊ะวงศ์ษา นายชัชฤทธ์  ต๊ะวงศ์ษา ผู้มีอาชีพ 30 ต.ค. 63 สป 015/2564



36 จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยใน
การปฏิบัติงานป้องกัน

99,667.00 99,667.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิเดช  ชัยสมบัติ นายอภิเดช  ชัยสมบัติ ผู้มีอาชีพ 30 ต.ค. 63 สป 016/2564



สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564
เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง

 จ าแนกเป็นรายเดือน ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563



วนัที่ เลขที่

1
ค่าจา้งเหมาบริการจดัท าป้ายไว
นิลป้ายประชาสัมพันธ์

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟรนด์คอม แอนด์ สกรีน ร้านเฟรนด์คอม แอนด์ สกรีน ผู้มีอาชีพ 4 พ.ย. 63 กองคลัง ๐๐8/๒๕๖4

2 ค่าจา้งเหมาบริการจดัท าตรายาง 760.00 760.00 เฉพาะเจาะจง ต่ิงสติกเกอร์ ต่ิงสติกเกอร์ ผู้มีอาชีพ 9 พ.ย. 63 กองคลัง ๐09/๒๕๖4

3

ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 
8112 ล าปาง

1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง อู่อา้ยบริการ อู่อา้ยบริการ ผู้มีอาชีพ 10 พ.ย. 63 กองคลัง ๐10/๒๕๖4

4
จา้งเหมาซ่อมแซม
รถจกัรยานยนต์ หมายเลข
ทะเบียน 894 ล าปาง

410.00 410.00 เฉพาะเจาะจง นิคมการช่าง นิคมการช่าง ผู้มีอาชีพ 10 พ.ย. 63 กองคลัง ๐11/๒๕๖4

5
จา้งเหมาซ่อมแซม
รถจกัรยานยนต์ หมายเลข
ทะเบียน 699 ล าปาง

810.00 810.00 เฉพาะเจาะจง นิคมการช่าง นิคมการช่าง ผู้มีอาชีพ 11 พ.ย. 63 กองคลัง ๐12/๒๕๖4

6
จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์
 416 59 0004)

590.00 590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถกูดีคอมพิวเตอร์เซอร์วิส ร้านถกูดีคอมพิวเตอร์เซอร์วิส ผู้มีอาชีพ 13 พ.ย. 63 กองคลัง ๐13/๒๕๖4

7 วัสดุอื่น (มิเตอร์น  า) 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุนทรพาณิชย์ ร้านสุนทรพาณิชย์ ผู้มีอาชีพ 3 พ.ย. 63 ช 8/2564
8 ค่าน  ามันเชื อเพลิง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ภาคเหนือชัยวฒันา สาขา 1 บจก. ภาคเหนือชัยวฒันา สาขา 1 ผู้มีอาชีพ 10 พ.ย. 63 เล่มที ่69 เลขที ่2

9 จา้งซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกฯ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทนงศักด์ิการช่าง ร้านทนงศักด์ิการช่าง ผู้มีอาชีพ 18 พ.ย. 63 ช 9/2564
10 วัสดุกอ่สร้าง 362.00 362.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุนทรพาณิชย์ ร้านสุนทรพาณิชย์ ผู้มีอาชีพ 18 พ.ย. 63 ช 10/2564
11 วัสดุกอ่สร้าง 2,380.00 2,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุนทรพาณิชย์ ร้านสุนทรพาณิชย์ ผู้มีอาชีพ 24 พ.ย. 63 ช 12/2564
12 วัสดุกอ่สร้าง 2,560.00 2,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุนทรพาณิชย์ ร้านสุนทรพาณิชย์ ผู้มีอาชีพ 24 พ.ย. 63 ช 13/2564

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564
เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวดัล าปาง

ล าดบัที่
(๑)

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

ประจ าเดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

วธิีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา และ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง



13
จา้งเหมาซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง เสถยีร แอร์ เสถยีร แอร์ ผู้มีอาชีพ 10 พ.ย. 63 สป 017/2564

14
จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์
 416 57 0001)

450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถกูดีคอมพิวเตอร์เซอร์วิส ร้านถกูดีคอมพิวเตอร์เซอร์วิส ผู้มีอาชีพ 17 พ.ย. 63 สป 018/2564

15
จา้งเหมาบริการบุคคลฝึกสอน 
(บาสโลบ)

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นางนภา  เปรมวิชัย นางนภา  เปรมวิชัย ผู้มีอาชีพ 25 พ.ย. 63 สป 019/2564

16
จดัซื อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถงุ
มือ , รองเท้าบูท)

1,460.00 1,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุนทรพาณิชย์ ร้านสุนทรพาณิชย์ ผู้มีอาชีพ 6 พ.ย. 63 สป 015/2564

17
จดัซื อวัสดุส านักงาน (ธงชาติ , ธง
 ส.ร.) 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง หจก. แอลพีไอ เทคเซ็นเตอร์ หจก. แอลพีไอ เทคเซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ 5 พ.ย. 63 สป 014.1/2564

18
จดัซื อวัสดุกอ่สร้าง ซ่อมแซมพื น
ห้องน  าชั น 3

4,430.00 4,430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุนทรพาณิชย์ ร้านสุนทรพาณิชย์ ผู้มีอาชีพ 24 พ.ย. 63 สป 015/2564

19 จดัซื อวัสดุงานบ้านงานครัว 26,425.00 26,425.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ลักค์ คลีนนิง่ ซัพพลาย บจก. ลักค์ คลีนนิง่ ซัพพลาย ผู้มีอาชีพ 25 พ.ย. 63 สป 016/2564



สรปุผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ 2564
เทศบาลต าบลห้างฉตัร อ าเภอห้างฉตัร จังหวัดล าปาง

 จ าแนกเปน็รายเดอืน ประจ าเดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563



วันที่ เลขที่

1

จ้างเหมาซ่อมแซม
รถจักรยานยนต์ 
หมายเลขทะเบยีน 894 
ล าปาง

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นคิมการช่าง นคิมการช่าง ผู้มีอาชีพ 22 ธ.ค. 63 กองคลัง ๐14/๒๕๖4

2

จ้างเหมาซ่อมแซม
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
(หมายเลขครุภณัฑ์ 416 
55 0008)

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถูกดีคอมพิวเตอร์เซอร์วิส ร้านถูกดีคอมพิวเตอร์เซอร์วิส ผู้มีอาชีพ 22 ธ.ค. 63 กองคลัง ๐15/๒๕๖4

3 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 2,090.00 2,090.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุนทรพาณิชย์ ร้านสุนทรพาณิชย์ ผู้มีอาชีพ 3 ธ.ค. 63 ช 14/2564
4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 4,630.00 4,630.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ภาคเหนือชัยวฒันา สาขา 1 บจก. ภาคเหนือชัยวฒันา สาขา 1 ผู้มีอาชีพ 8 ธ.ค. 63 เล่มที ่69 เลขที ่8

5

จ้างเหมาบริการบคุคลใน
การปฏบิติังาน
สาธารณสุขและบรรเทา
สาธารณภยั

79,677.00 79,677.00 เฉพาะเจาะจง นายคเชนทร์  สันวันดี นายคเชนทร์  สันวันดี ผู้มีอาชีพ 1 ธ.ค. 63 สป 019.1/2564

6
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพ
รถยนต์นัง่ส่วนกลาง 
ทะเบยีน 5006 ล าปาง

6,160.15 6,160.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าล าปาง จ ากัก บริษัท โตโยต้าล าปาง จ ากัก ผู้มีอาชีพ 8 ธ.ค. 63 สป 020/2564

7
ค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษารถยนต์นัง่
 81-2768

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ทนงศักด์ิการช่าง ทนงศักด์ิการช่าง ผู้มีอาชีพ 9 ธ.ค. 63 สป 020.1/2564

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ 2564
เทศบาลต าบลหา้งฉตัร อ าเภอหา้งฉตัร จังหวัดล าปาง

ประจ าเดอืน ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ล าดบัที่
(๑)

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้งวงเงินที่
จัดซ้ือหรือจัด
จ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง



8

จ้างเหมาซ่อมแซม
รถจักรยานยนต์ 
หมายเลขทะเบยีน 893 
ล าปาง

220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง นคิมการช่าง นคิมการช่าง ผู้มีอาชีพ 15 ธ.ค. 63 สป 021/2564

9

จ้างเหมาซ่อมแซม
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
(หมายเลขครุภณัฑ์ 416 
56 0002/1)

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถูกดีคอมพิวเตอร์เซอร์วิส ร้านถูกดีคอมพิวเตอร์เซอร์วิส ผู้มีอาชีพ 28 ธ.ค. 63 สป 022/2564

10

จ้างเหมาซ่อมแซม
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
(หมายเลขครุภณัฑ์ 416 
50 0009/4)

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถูกดีคอมพิวเตอร์เซอร์วิส ร้านถูกดีคอมพิวเตอร์เซอร์วิส ผู้มีอาชีพ 28 ธ.ค. 63 สป 023/2564

11
จัดซ้ือครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพื 
Canon

4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนคิ เซ็นเตอร์ หจก.เอส เทคนคิ เซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ 28 ธ.ค. 63 สป 017/2564


