
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
********************************* 

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66              
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ                
การคัดเลือกและสาระส าคญัของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 

  เทศบาลต าบลห้างฉัตร จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดปรากฏ                      
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  1   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2563 

พันจ่าอากาศเอก 
                            (ณัฐวุฒิ   สุวรรณรัตน์) 
                                 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่              
                                นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประจ าเดือน ตลุาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ชื่อหน่วยงาน)......เทศบาลต าบลห้างฉัตร.......................................... 

วันที่ ....1...... เดือน .....ตุลาคม....... พ.ศ. 2562 (1) 
ล าดับ

ที่ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาทีเ่สนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 

1 วัสดุน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ไม่เกิน 100,000 ไม่เกิน 100,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำสำขำ 1 จ้ำกัด บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำสำขำ 1 จ้ำกัด ผู้มีอำชีพ 
คลัง 001/63 ลงทันที่ 1 ต.ค. 

62 

2 วัสดุน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ไม่เกิน 100,000 ไม่เกนิ 100,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำสำขำ 1 จ้ำกัด บริษัท ภำคเหนือชัยวัฒนำสำขำ 1 จ้ำกัด ผู้มีอำชีพ ช 001/63 ลงวันที่ 1 ต.ค. 62 

3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 33,150.00 33,150.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยสหเคมีภัณฑ์ บริษัท ไทยสหเคมีภัณฑ์   ช 002/63 ลงวันที่ 1 ต.ค. 62 

4 
จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครื่องถ่ำยเอกสำร
ปีงบประมำณ 2563 

21,000.00 21,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ หจก. เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ ผู้มีอำชีพ 
สป 001/63 ลงวันที่ 1 ต.ค. 

62 

5 
ค่าจ้างเหมาบุคคลฝึกสอน (บาสโลบ) 

3,600.00 3,600.00 เฉพำะเจำะจง 
นางนภา  เปรมวิชัย นางนภา  เปรมวิชัย 

ผู้มีอำชีพ 
สป 003/63 ลงวันที่ 1 ต.ค. 

62 

6 ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลฝึกสอน (แอโรบิก) 3,600.00 3,600.00 เฉพำะเจำะจง 
นายอนุสรณ์ บุญญาทวี นายอนุสรณ์ บุญญาทวี 

ผู้มีอำชีพ 
สป 004/63 ลงวันที่ 1 ต.ค. 

62 

7 
จ้ำงเหมำบริกำรบุคคล ช่วยในกำรปฎิบัติงำน
ประจ้ำชั้นช่วงก่อนวัยเรียน ห้อง 2 ศพด. 
(ตุลำคม 62 - มีนำคม 63) 

90,000.00 90,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงกัญญำรัตน์  รูปงำม นำงกัญญำรัตน์  รูปงำม ผู้มีอำชีพ 
สป 005/63 ลงวันที่ 1 ต.ค. 

62 

8 
จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลช่วยปฎิบัติงำน ประจ้ำ
ชั้นอนุบำล 1/2 รร. เทศบำลต้ำบลห้ำงฉัตร 
(ตุลำคม 62 - มีนำคม 63) 

90,000.00 90,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวดวงใจ  แสนใจ นำงสำวดวงใจ  แสนใจ ผู้มีอำชีพ 
สป 006/63 ลงวันที่ 1 ต.ค. 

62 

9 
จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลช่วยปฎิบัติงำน ประจ้ำ
ชั้นอนุบำล 2/1 ของ รร. เทศบำลต้ำบลห้ำง
ฉัตร (ตุลำคม 62 - มีนำคม 63) 

90,000.00 90,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพรวิพำ  สัญโญ นำงสำวพรวิพำ  สัญโญ ผู้มีอำชีพ 
สป 007/63 ลงวันที่ 1 ต.ค. 

62 

10 
ค่าจ้างเหมาบุคคล ช่วยในการปฎิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ (1 ตุลาคม 
62 - 31 กรกฏาคม 63 

100,000.00 100,000.00 เฉพำะเจำะจง นายฉัตรชัย สันเมืองมูล นายฉัตรชัย สันเมืองมูล ผู้มีอำชีพ 
สป 008/63 ลงวันที่ 1 ต.ค. 

62 

11 
ค่าจ้างเหมาบุคคล ช่วยในการปฎิบัติงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ตุลาคม 62 - 
ธันวาคม 62) 

30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง นายคเชนทร์ สันวันดี นายคเชนทร์ สันวันดี ผู้มีอำชีพ 
สป 009/63 ลงวันที่ 1 ต.ค. 

62 



- 2 - 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาทีเ่สนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 

12 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันที่ 
18 ตุลาคม 2562 

950.00 950.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ หจก. เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ ผู้มีอำชีพ สป 007/63 ลงวันที่ 1 ต.ค. 62 

13 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันที่ 
18 ตุลาคม 2562 ผ้ามันต่วนสีส้มแสด 

2,100.00 2,100.00 เฉพำะเจำะจง ห้างโซนี่บาซ่าร์ ห้างโซนี่บาซ่าร์ ผู้มีอำชีพ สป 008/63 ลงวันที่ 1 ต.ค. 62 

14 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันที่ 
18 ตุลาคม 2562 น้้าถ้วยแก้ว (1 ถุงบรรจุ 48 
ถ้วย) น้้าแข็ง 50 กิโลกรัม 

525.00 525.00 เฉพำะเจำะจง น้้าด่ืมต้นน้้า น้้าด่ืมต้นน้้า ผู้มีอำชีพ สป 009/63 ลงวันที่ 1 ต.ค. 62 

15 
จ้ำงเหมำบริกำรบุคคล เก็บค่ำเช่ำแผงร้ำนค้ำใน
ตลำดสด (ตุลำคม 62 - กุมภำพันธ์ 63) 

45,000.00 45,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงทิวำ  อภิชัย นำงทิวำ  อภิชัย ผู้มีอำชีพ สป 001/2563 ลงวันที่ 1 ต.ค. 62 

16 
จ้ำงเหมำบริกำรบุคคล เก็บค่ำธรรมเนียมจอดรถ
ของเทศบำล  (ตุลำคม 62 - กุมภำพันธ์ 63) 

45,000.00 45,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยปิยะ   แสงอรุณ นำยปิยะ   แสงอรุณ ผู้มีอำชีพ สป 002/2563 ลงวันที่ 1 ต.ค. 62 

17 
จ้ำงเหมำบริกำรบุคคล ท้ำควำมสะอำดในตลำดสด
เทศบำลต้ำบลห้ำงฉัตร  (ตุลำคม 62 - กุมภำพันธ์ 
63) 

45,000.00 45,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงน้อย  กันธิมำ นำงน้อย  กันธิมำ ผู้มีอำชีพ สป 003/2563 ลงวันที่ 1 ต.ค. 62 

18 
จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลจัดเก็บรำยได้/ค่ำขยะมูล
ฝอยฯ (ตุลำคม 62 - กุมภำพันธ์ 63) 

50,000.00 50,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอมรรัตน์  กันยะมูล นำงสำวอมรรัตน์  กันยะมูล ผู้มีอำชีพ สป 004/2563 ลงวันที่ 1 ต.ค. 62 

19 
จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลช่วยปฏิบัติงำนเกี่ยวกบกำร
จัดท้ำและปรุบปรุงแผนที่ภำษี (ตุลำคม 62 - 
กุมภำพันธ์ 63) 

50,000.00 50,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนุธิดำ  กันธิมำ นำงสำวนุธิดำ  กันธิมำ ผู้มีอำชีพ สป 006/2563 ลงวันที่ 1 ต.ค. 62 

20 
จ้ำงเหมำบริกำรบุคคล พนักงำนผลิตน้้ำปะปำ 
(ต.ค. 62 - มี.ค. 63) 

54,000.00 54,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอนุรักษ์  ฉัตรค้ำ นำยอนุรักษ์  ฉัตรค้ำ ผู้มีอำชีพ ช 005/2563 ลงวันที่ 1 ต.ค. 62 

21 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคล ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 13,500.00 13,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวขวัญฤดี  บุญประเทือง นำงสำวขวัญฤดี  บุญประเทือง ผู้มีอำชีพ ช 006/2563 ลงวันที่ 8 ต.ค. 62 

 



 
- 3 - 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาทีเ่สนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 

22 
จ้างเหมาจัดท้าพวงมาลา เนื่องเป็นวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

1,000.00 1,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้านนครชาวเขลางค์ ร้านนครชาวเขลางค์ ผู้มีอำชีพ สป 010/63 ลงวันที่ 10 ต.ค. 62 

23 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย 
หมายเลขทะเบยีน 81-2768 ลป. 

55,025.00 55,025.00 เฉพำะเจำะจง อู่ช่างบัน อู่ช่างบัน ผู้มีอำชีพ สป 011/63 ลงวันที่ 11 ต.ค. 62 

24 
ค่าจ้างเหมาบุคคล ช่วยในการปฎิบัติงาน
สอนในระดับชั้นอนุบาล 3/2 ร.ร. เทศบาล
ต้าบลห้างฉัตร 

45,000.00 45,000.00 เฉพำะเจำะจง นางสาวพีรยา เรือนปิงวัง นางสาวพีรยา เรือนปิงวัง ผู้มีอำชีพ สป 012/63 ลงวันที่ 15 ต.ค. 62 

25 วัสดุก่อสร้าง (ซ่อมพื้นเวทจีิตอาสา) 2,500.00 2,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้านสุนทรพาณิชย ์ ร้านสุนทรพาณิชย ์ ผู้มีอำชีพ ช 003/63 ลงวันที่ 16 ต.ค. 62 

26 วัสดุงานบ้านงานครัว (กระสอบทราย) 1,250.00 1,250.00 เฉพำะเจำะจง ร้านสุนทรพาณิชย ์ ร้านสุนทรพาณิชย ์ ผู้มีอำชีพ ช 004/63 ลงวันที่ 16 ต.ค. 62 

27 วัสดุก่อสร้าง (ซ่อมท่อสูบน้า้ดิบคลองเวยีน) 4,260.00 4,260.00 เฉพำะเจำะจง ร้านสุนทรพาณิชย ์ ร้านสุนทรพาณิชย ์ ผู้มีอำชีพ ช 005/63 ลงวันที่ 17 ต.ค. 62 

28 จ้างเหมาจัดท้าพวงมาลา วันที ่23 ตุลาคม 
2562 

1,000.00 1,000.00 เฉพำะเจำะจง นายนดล ชาวเขลางค์ นายนดล ชาวเขลางค์ ผู้มีอำชีพ สป 013/63 ลงวันที่ 18 ต.ค. 62 

29 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยีห่้อ 
HP หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-
0013/1 

350.00 350.00 เฉพำะเจำะจง ร้านถูกดีคอมพิวเตอร์เซอร์วิส ร้านถูกดีคอมพิวเตอร์เซอร์วิส ผู้มีอำชีพ สป 014/63 ลงวันที่ 22 ต.ค. 62 

30 จัดซื้อโคมผ้าแปดเหลี่ยม ขนาด 9 นิ้ว  30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้านณัฎฐณิชา โคมล้านนา ร้านณัฎฐณิชา โคมล้านนา ผู้มีอำชีพ สป 010/63 ลงวันที่ 22 ต.ค. 62 

31 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 38,140.00 38,140.00 เฉพำะเจำะจง บจก. แสงฟ้าพาณิชย์ลา้ปาง บจก. แสงฟ้าพาณิชย์ลา้ปาง ผู้มีอำชีพ สป 011/63 ลงวันที่ 22 ต.ค. 62 

32 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 2,710.00 2,710.00 เฉพำะเจำะจง ร้านสุทรพาณิชย ์ ร้านสุทรพาณิชย ์ ผู้มีอำชีพ สป 012/63 ลงวันที่ 22 ต.ค. 62 

33 จ้างเหมาติดต้ังเวที เครื่องเสียงโครงการวัน
ลอยกระทง ป ี2562 

35,000.00 35,000.00 เฉพำะเจำะจง นายมานิตย ์เตชะทน นายมานิตย ์เตชะทน ผู้มีอำชีพ สป 015/63 ลงวันที่ 24 ต.ค. 62 

34 ค่าจ้างเหมาบุคคลฝึกสอน (แอโรบิก) 3,600.00 3,600.00 เฉพำะเจำะจง นายอนุสรณ ์บุญญาทว ี นายอนุสรณ ์บุญญาทว ี ผู้มีอำชีพ สป 015/63 ลงวันที่ 25 ต.ค. 62 

35 ค่าจ้างเหมาบุคคลฝึกสอน (บาสโลบ) 3,600.00 3,600.00 เฉพำะเจำะจง นางนภา  เปรมวิชัย นางนภา  เปรมวิชัย ผู้มีอำชีพ สป 017/63 ลงวันที่ 25 ต.ค. 62 

36 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  3,500.00 3,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ หจก. เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ ผู้มีอำชีพ สป 018/63 ลงวันที่ 25 ต.ค. 62 

37 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยไวนิลโครงการวันลอย
กระทง ป2ี562 

2,400.00 2,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้านเฟรนด์ คอม แอนด ์สกรีน ร้านเฟรนด ์คอม แอนด ์สกรีน ผู้มีอำชีพ สป 019/63 ลงวันที่ 28 ต.ค. 62 

 



 

- 4 - 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาทีเ่สนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 

38 
จ้ำงเหมำบริกำรบุคคล ปฏิบัติงำนท้ำควำม
สะอำดตลำดสด 

36,000.00 36,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยศิริวัฒน ์ ฉัตรค้ำแปง นำยศิริวัฒน ์ ฉัตรค้ำแปง ผู้มีอำชีพ 
สป 008/2563 ลงวันที่ 31 ต.ค. 

62 

39 
จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลปฏบิัติงำนจัดเก็บค่ำ
ขยะมูลฝอยและค่ำน้ำ้ปะปำในเขตเทศบำล
ต้ำบลห้ำงฉัตร 

30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวเสำวรยี ์ ธิรินทอง นำงสำวเสำวรยี ์ ธิรินทอง ผู้มีอำชีพ 
สป 009/2563 ลงวันที่ 31 ต.ค. 

62 

40 
จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลปฏบิัติงำนด้ำนพสัดุ 
กองคลัง 

40,000.00 40,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอภิชญำ  สุขโสด นำงสำวอภิชญำ  สุขโสด ผู้มีอำชีพ 
สป 010/2563 ลงวันที่ 31 ต.ค. 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ชื่อหน่วยงาน)......เทศบาลต าบลห้างฉัตร.......................................... 

วันที่ ....1...... เดือน .....พฤศจิกายน....... พ.ศ. 2562 (1) 
ล าดับ

ที่ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาทีเ่สนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 

1 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้้า 80-8302 ล้าปาง 1,240.00 1,240.00 เฉพำะเจำะจง ร้านสุคนธ์เจริญยนต์ ร้านสุคนธ์เจริญยนต์ ผู้มีอำชีพ สป 020/63 ลงวันที่ 1 พ.ย. 62 

2 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์
แก้ไขปัญหาไฟป่า 

3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้านเฟรนด์ คอม แอนด์ สกรีน ร้านเฟรนด์ คอม แอนด์ สกรีน ผู้มีอำชีพ สป 021/63 ลงวันที่ 1 พ.ย. 62 

3 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา 31,985.00 31,985.00 เฉพำะเจำะจง บจก. ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย บจก. ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย ผู้มีอำชีพ สป 013/63 ลงวันที่ 4 พ.ย. 62 

4 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานสาธารณสุข 4,145.00 4,145.00 เฉพำะเจำะจง บจก. ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย บจก. ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย ผู้มีอำชีพ สป 014/63 ลงวันที่ 4 พ.ย. 62 

5 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน 6,530.00 6,530.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ หจก. เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ ผู้มีอำชีพ สป 015/63 ลงวันที่ 5 พ.ย. 62 

6 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (สำรส้ม,คลอรีน) 31,950.00 31,950.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยสหเคมีภัณฑ์ บริษัท ไทยสหเคมีภัณฑ์ ผู้มีอำชีพ ช 006/63 ลงวันที่ 7 พ.ย. 62 

7 

โครงกำรเสริมผิวทำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสำยทำงหลวง
เทศบำล 3 (ช่วงที่ 2) ต้ังแต่หน้ำอำคำรอเนกประสงค์ 
บ้ำนห้ำงฉัตรใต้จยถึงหน้ำบ้ำนสหกรณ์กำรเกษตรห้ำงฉัตร
จ้ำกัด บ้ำนห้ำงฉัตรใต้ หมูที่ 1 ต้ำบลห้ำงฉัตร อ้ำเภอห้ำง
ฉัตร จังหวัดล้ำปำง  

820,000.00 820,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.บุญเลิศ บี เอส คอนสตรัคชั่น หจก.บุญเลิศ บี เอส คอนสตรัคชั่น ผู้มีอำชีพ ช 001/2563 ลงวันที่ 8 พ.ย. 62 

8 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย 81-2768 
ลป. 

10,080.00 10,080.00 เฉพำะเจำะจง ทนงศักด์ิการช่าง ทนงศักด์ิการช่าง ผู้มีอำชีพ สป 022/63 ลงวันที่ 14 พ.ย. 62 

9 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน 12,704.00 12,704.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ หจก. เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ ผู้มีอำชีพ คลัง 002/63 ลงวันที่ 14 พ.ย. 62 

10 จัดซื้อวัสดุแบบพิมพ์ 35,328.00 35,328.00 เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์อาสารักษาต้นแดน โรงพิมพ์อาสารักษาต้นแดน ผู้มีอำชีพ คลัง 003/63 ลงวันที่ 14 พ.ย. 62 

11 ค่าจ้างเหมาบุคคลฝึกสอน (บาสโลบ) 3,600.00 3,600.00 เฉพำะเจำะจง นางนภา  เปรมวิชัย นางนภา  เปรมวิชัย ผู้มีอำชีพ สป 023/63 ลงวันที่ 25 พ.ย. 62 

12 ค่าจ้างเหมาบุคคลฝึกสอน (แอโรบิก) 3,600.00 3,600.00 เฉพำะเจำะจง นายอนุสรณ์ บุญญาทวี นายอนุสรณ์ บุญญาทวี ผู้มีอำชีพ สป 024/63 ลงวันที่ 25 พ.ย. 62 

13 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  3,500.00 3,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ หจก. เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ ผู้มีอำชีพ สป 025/63 ลงวันที่ 25 พ.ย. 62 

 



 

- 2 - 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาทีเ่สนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 

14 วัสดุไฟฟ้ำ 67,956.00 67,965.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แสงฟ้ำพำณิชย์ล้ำปำง จำ้กัด บริษัท แสงฟ้ำพำณิชย์ล้ำปำง จำ้กัด ผู้มีอำชีพ 
ช 007/63 ลงวันที่ 25 พ.ย. 

62 

15 ครุภัณฑ์ (ปั้มน้้ำ) 64,000.00 64,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโรจนธนำพันธ ์ ร้ำนโรจนธนำพันธ ์ ผู้มีอำชีพ 
ช 008/63 ลงวันที่ 28 พ.ย. 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ชื่อหน่วยงาน)......เทศบาลต าบลห้างฉัตร.......................................... 

วันที่ ....1...... เดือน .....ธันวาคม....... พ.ศ. 2562 (1) 
ล าดับ

ที่ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาทีเ่สนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 

1 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (สำรส้ม,คลอรีน) 33,150.00 33,150.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยสหเคมีภัณฑ์ บริษัท ไทยสหเคมีภัณฑ์ ผู้มีอำชีพ ช 009/63 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 62 

2 วัสดุก่อสร้ำง (ซ่อมฝำท่อรำงระบำยน้้ำ) 20,040.00 20,040.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยสหเคมีภัณฑ์ บริษัท ไทยสหเคมีภัณฑ์ ผู้มอีำชีพ ช 010/63 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 62 

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ พธิีถวายพานพุ่ม วันที่ 5 
ธันวาคม 2562 

2,390.00 2,390.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ หจก. เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ ผู้มีอำชีพ สป 016/63 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 62 

4 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน 26,986.00 26,986.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ หจก. เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ ผู้มีอำชีพ สป 017/63 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 62 

5 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานพธิีรับพระราชทาน พระ
บรมฉายาลักษณ ์

34,870.00 34,870.00 เฉพำะเจำะจง ร้านสุทรพาณิชย ์ ร้านสุทรพาณิชย ์ ผู้มีอำชีพ สป 018/63 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 62 

6 จ้างเหมาท้าพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ (16 ธันวาคม 
2562) 

14,500.00 14,500.00 เฉพำะเจำะจง นายนดล ชาวเขลางค์ นายนดล ชาวเขลางค์ ผู้มีอำชีพ สป 026/63 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 62 

7 จ้างเหมาท้ากรอบรูปสี่เหลี่ยม (16 ธันวาคม 
2562) 

8,670.00 8,670.00 เฉพำะเจำะจง เอกวัฒน์เอ็กซ์เพรส เอกวัฒน์เอ็กซ์เพรส ผู้มีอำชีพ สป 027/63 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 62 

8 จ้างเหมาท้าปา้ยไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ (16 
ธันวาคม 2562) 

1,600.00 1,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้านเฟรนด์ คอม แอนด ์สกรีน ร้านเฟรนด ์คอม แอนด ์สกรีน ผู้มีอำชีพ สป 028/63 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 62 

9 จ้างเหมาท้าปา้ยไวนิล รณรงค์ความปลอดภัยบน
ถนน 

600.00 600.00 เฉพำะเจำะจง ร้านเฟรนด์ คอม แอนด ์สกรีน ร้านเฟรนด ์คอม แอนด ์สกรีน ผู้มีอำชีพ สป 029/63 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 62 

10 จ้ำงซ่อมแซมเครื่องสูบน้้ำแรงดันสูงฯ 1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนท้ำยบริกำร ร้ำนท้ำยบริกำร ผู้มีอำชีพ ช 007/2563 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 62 

11 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์แวนแดง (เปลี่ยนกระจกรถ) 3,745.00 3,745.00 เฉพำะเจำะจง หสม.ล้ำปำงเฉลิมศิลป์ หสม.ล้ำปำงเฉลิมศิลป์ ผู้มีอำชีพ ช 008/2563 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 62 

12 จ้ำงซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ HP  3,690.00 3,690.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนถูกดีคอมพิวเตอร ์เซอร์วิส ร้ำนถูกดีคอมพิวเตอร ์เซอร์วิส ผู้มีอำชีพ ช 009/2563 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 62 

13 
จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ยี่หอ้ Brother 
J100 หมำยเลขครุภัณฑ์ 484 59 0017 

650.00 650.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนถูกดีคอมพิวเตอร์เซอร์วิส ร้ำนถูกดีคอมพิวเตอร์เซอร์วิส ผู้มีอำชีพ 
สป 011/2563 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 

62 

14 จัดซื้อวัสดุตกแต่งเวทีในงานราชพิธ ีมอบพระบรม
ฉายาลักษณ ์

1,640.00 1,640.00 เฉพำะเจำะจง ร้านสุทรพาณิชย ์ ร้านสุทรพาณิชย ์ ผู้มีอำชีพ สป 019/63 ลงวันที่ 12 ธ.ค. 62 



 

 
- 2 - 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาทีเ่สนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 

15 ค่าจ้างเหมาบุคคลฝึกสอน (แอโรบิก) 3,600.00 3,600.00 เฉพำะเจำะจง นายอนุสรณ ์บุญญาทว ี นายอนุสรณ ์บุญญาทว ี ผู้มีอำชีพ 
สป 030/63 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 

62 

16 ค่าจ้างเหมาบุคคลฝึกสอน (บาสโลบ) 3,600.00 3,600.00 เฉพำะเจำะจง นางนภา  เปรมวิชัย นางนภา  เปรมวิชัย ผู้มีอำชีพ 
สป 031/63 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 

62 

17 จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารรายเดือน 3,500.00 3,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ หจก. เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ ผู้มีอำชีพ 
สป 032/63 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 

62 

18 จ้างเหมาบุคคล (1 ม.ค. 63 - 30 ก.ย. 
63) 

90,000.00 90,000.00 เฉพำะเจำะจง นายคเชนทร์ สันวันด ี นายคเชนทร์ สันวันด ี ผู้มีอำชีพ 
สป 033/63 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 

62 

19 

โครงกำรเสริมผิวทำงแอสฟัลท์ติกคอนก
รีด สำยทำงหลวงเทศบำล 3 (ช่วงที่ 2 ) 
ตั้งแต่หน้ำอำคำรเอนกประสงค์บ้ำนห้ำง
ฉัตรใต้ จนถึงหน้ำสหกรณ์กำรเกษตร
ห้ำงฉัตรจ้ำกัด บ้ำนห้ำงฉัตรใต้ หมู่ที่ 1 
ต.ห้ำงฉัตร อ.ห้ำงฉัตร จ.ลำ้ปำง  

820,000.00 820,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. บุญเลิส บี เอส คอนสตรัคชั่น หจก. บุญเลิส บี เอส คอนสตรัคชั่น ผู้มีอำชีพ 
ช 001/63 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 

62 

20 
จ้ำงเหมำบริกำรบุคคล ผู้ชว่ยนำยช่ำง
โยธำ 

54,000.00 54,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวขวญัฤด ี บุญประเทือง นำงสำวขวญัฤด ี บุญประเทือง ผู้มีอำชีพ 
ช 010/2563 ลงวันที่ 26 

ธ.ค. 62 

21 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคล คนงำนทั่วไป 54,000.00 54,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสวัสดิ์ กุณะ นำยสวัสดิ์ กุณะ ผู้มีอำชีพ 
ช 011/2563 ลงวันที่ 27 

ธ.ค. 62 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประจ าเดือน มกราคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ชื่อหน่วยงาน)......เทศบาลต าบลห้างฉัตร.......................................... 

วันที่ ....1...... เดือน .....มกราคม....... พ.ศ. 2563 (1) 
ล าดับ

ที่ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาทีเ่สนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 

1 วัสุดุงำนบ้ำนงำนครัว (สำรส้ม,คลอรีน) 33,150.00 33,150.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยสหเคมีภัณฑ์ บริษัท ไทยสหเคมีภัณฑ์ ผู้มีอำชีพ ช 011/63 ลงวันที่ 7 ม.ค. 63 

2 

ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อม
ด่ืม ในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 

11,750.00 11,750.00 เฉพำะเจำะจง นางกิ่งทอง  ต๊ะวงศ์ษา นางกิ่งทอง  ต๊ะวงศ์ษา ผู้มีอำชีพ สป 034/63 ลงวันที่ 8 ม.ค. 63 

3 
จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล ในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 
2563 2,700.00 2,700.00 เฉพำะเจำะจง ร้านเฟรนด์ คอม แอนด์ สกรีน ร้านเฟรนด์ คอม แอนด์ สกรีน ผู้มีอำชีพ สป 035/63 ลงวันที่ 8 ม.ค. 63 

4 
จัดซื้อวัสดุของรางวัล งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 

13,196.00 13,196.00 เฉพำะเจำะจง 
หจก. ไทยทอยส์ พีเพิล เอเอ หจก. ไทยทอยส์ พีเพิล เอเอ 

ผู้มีอำชีพ สป 020/63 ลงวันที่ 8 ม.ค. 63 

5 
จัดซื้อวัสุดุส้าหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 

4,678.00 4,678.00 เฉพำะเจำะจง 
หจก. ไทยทอยส์ พีเพิล เอเอ หจก. ไทยทอยส์ พีเพิล เอเอ 

ผู้มีอำชีพ สป 021/63 ลงวันที่ 8 ม.ค. 63 

6 จ้ำงซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 2,980.00 2,980.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนถูกดีคอมพิวเตอร์ นำยวีระศักด์ิ  ฉัตรแก้ว ผู้มีอำชีพ ช 012/2563 ลงวันที่ 10 ม.ค. 63 

7 วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,460.00 14,460.00 เฉพำะเจำะจง หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์ ผู้มีอำชีพ ช 012/63 ลงวันที่ 13 ม.ค. 63 

8 จ้ำงเหมำจัดท้ำคู่มือภำษี 30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. สำรรังสรรค์ หจก. สำรรังสรรค์ ผู้มีอำชีพ สป 012/2563 ลงวันที่ 13 ม.ค. 63 

9 จัดซื้อกระจกโค้งจารจร ขนาด 24 นิ้ว 60,000.00 60,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. โกเวอร์เมท  หจก. โกเวอร์เมท  ผู้มีอำชีพ สป 021/63 ลงวันที่ 13 ม.ค. 63 

10 จัดซื้อน้้ามันไฮดรอลิก ขนาด 20 ลิตร 2,000.00 2,000.00 เฉพำะเจำะจง ทนงศักด์ิการช่าง ทนงศักด์ิการช่าง ผู้มีอำชีพ สป 022/63 ลงวันที่ 15 ม.ค. 63 

11 
โครงกำรปรับปรุงตลำดสดเทศบำลต้ำบลห้ำงฉัตร บ้ำน
ห้ำงฉัตรเหนือ หมู่ที่ 2 ต.ห้ำงฉัตร อ.ห้ำงฉัตร จ.ล้ำปำง 

334,000.00 334,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ลีลำวดี บิลด้ิง  หจก. ลีลำวดี บิลด้ิง  ผู้มีอำชีพ ช 002/63 ลงวันที่ 17 ม.ค. 63 

12 จัดซื้อวัสดุแต่งกาย จ้านวน 5 ตัว 800.00 800.00 เฉพำะเจำะจง หจก. นิธิโปรดักส์ ไฟร์ แอนด์ เซฟต้ี หจก. นิธิโปรดักส์ ไฟร์ แอนด์ เซฟต้ี ผู้มีอำชีพ สป 023/63 ลงวันที่ 17 ม.ค. 63 

13 ค่าจ้างเหมาบุคคลฝึกสอน (แอโรบิก) 3,600.00 3,600.00 เฉพำะเจำะจง นายอนุสรณ์ บุญญาทวี นายอนุสรณ์ บุญญาทวี ผู้มีอำชีพ สป 036/63 ลงวันที่ 28 ม.ค. 63 

14 ค่าจ้างเหมาบุคคลฝึกสอน (บาสโลบ) 3,600.00 3,600.00 เฉพำะเจำะจง นางนภา  เปรมวิชัย นางนภา  เปรมวิชัย ผู้มีอำชีพ สป 037/63 ลงวันที่ 28 ม.ค. 63 

15 
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2563  

3,500.00 3,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ หจก. เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ ผู้มีอำชีพ สป 038/63 ลงวันที่ 28 ม.ค. 63 

 



 

- 2 - 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาทีเ่สนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 

16 
จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลปฏบิัติงำนจัดเก็บค่ำ
ขยะมูลฝอยและค่ำน้ำ้ปะปำในเขตเทศบำล
ต้ำบลห้ำงฉัตร 

80,000.00 80,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวเสำวรยี ์ ธิรินทอง นำงสำวเสำวรยี ์ ธิรินทอง ผู้มีอำชีพ 
สป 013/2563 ลงวันที่ 29 ม.ค. 

63 

17 
จ้ำงเหมำซ่อมแซมอำคำรคอนกรีดเสริม
เหล็ก 

61,500.00 61,500.00 เฉพำะเจำะจง สำมำรถพำณิชย ์ สำมำรถพำณิชย ์ ผู้มีอำชีพ 
สป 014/2563 ลงวันที่ 29 ม.ค. 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ชื่อหน่วยงาน)......เทศบาลต าบลห้างฉัตร.......................................... 

วันที่ ....1...... เดือน .....กุมภาพันธ์....... พ.ศ. 2563 (1) 
ล าดับ

ที่ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาทีเ่สนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 

1 วัสดุงานบ้านงานครัว 30,360.00 30,360.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยสหเคมีภัณฑ์ บริษัท ไทยสหเคมีภัณฑ์ ผู้มีอำชีพ ช 013/63 ลงวันที่ 4 ก.พ. 63 

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 19,490.00 19,490.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ หจก. เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ ผู้มีอำชีพ คลัง 004/63 ลงวันที่ 5 ก.พ. 63 

3 
จ้างเหมาจัดท้าปา้ยไวนิล โครงการจัด
กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ป ี2563 

300.00 300.00 เฉพำะเจำะจง ร้านเฟรนด์ คอม แอนด ์สกรีน ร้านเฟรนด ์คอม แอนด ์สกรีน ผู้มีอำชีพ สป 039/63 ลงวันที่ 5 ก.พ. 63 

4 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล (ศูนย์เด็กเล็ก) 76,552.00 76,552.00 เฉพำะเจำะจง นางสาวพีรยา เรือนปิงวัง นางสาวพีรยา เรือนปิงวัง ผูม้ีอำชีพ สป 040/63 ลงวันที่ 7 ก.พ. 63 

5 
ค่าจ้างเหมาคัดลอก (ส้าเนาภาพสี) 
รูปแบบแผนที่การแบ่งเขตเลือกตั้ง 3,150.00 3,150.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ หจก. เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ ผู้มีอำชีพ สป 041/63 ลงวันที่ 7 ก.พ. 63 

6 
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (ยำงรถยนต ์
บว 732) 

7,490.00 7,490.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธ้ำรงศักดิ์กระจกรถ ร้ำนด้ำรงศักดิ์กระจกรถ ผู้มีอำชีพ ช 014/63 ลงวันที่ 11 ก.พ. 63 

7 
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (ยำง
รถจักรยำนยนต์ ขนก 500) 

820.00 820.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอภิสิทธิย์นต ์ ร้ำนอภิสิทธยินต ์ ผู้มีอำชีพ ช 015/63 ลงวันที่ 11 ก.พ. 63 

8 จ้ำงซ่อมแซมรถกระบะแดง บว 732  9,309.00 9,309.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธ้ำรงค์ศักดิ์กระจกรถ ร้ำนธ้ำรงค์ศักดิ์กระจกรถ ผู้มีอำชีพ ช 013/2563 ลงวันที่ 11 ก.พ. 63 

9 จ้ำงซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ ขกน 500  1,050.00 1,050.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอภิสิทธิย์นต ์ ร้ำนอภิสิทธิย์นต ์ ผู้มีอำชีพ ช 014/2563 ลงวันที่ 11 ก.พ. 63 

10 จ้ำงซ่อมแซมเครื่องสูบน้้ำ ยี่ห้อ Honda  2,700.00 2,700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนท้ำยบริกำร ร้ำนท้ำยบริกำร ผู้มีอำชีพ ช 015/2563 ลงวันที่ 12 ก.พ. 63 

11 
จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรแผนที่ภำะถ่ำยแนว
เขตฯ 

3,500.00 3,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเช็นเตอร์ ผู้มีอำชีพ ช 016/2563 ลงวันที่ 12 ก.พ. 63 

12 
จ้างเหมาจัดท้าปา้ยไวนิล โครงการ
สนับสนุนการด้าเนินงานศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต ปี 2563 

300.00 300.00 เฉพำะเจำะจง ร้านเฟรนด์ คอม แอนด ์สกรีน ร้านเฟรนด ์คอม แอนด ์สกรีน ผู้มีอำชีพ สป 042/63 ลงวันที่ 12 ก.พ. 63 

13 
จ้างเหมาจัดท้าอาหารและเครื่องดื่ม 
โครงการสนับสนุนการด้าเนินงานศูนย์
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

1,250.00 1,250.00 เฉพำะเจำะจง นางสาววรางคณาง  อินปิน นางสาววรางคณาง  อินปิน ผู้มีอำชีพ สป 043/63 ลงวันที่ 12 ก.พ. 63 
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ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาทีเ่สนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 

14 
จ้างเหมาซ่อมจักรยานยนต์ Honda Dream 125 
ทะเบียน ขทว 893 ลป 1,200.00 1,200.00 เฉพำะเจำะจง นิคมการช่าง (ซ่อมมอไซต์) นิคมการช่าง (ซ่อมมอไซต์) ผู้มีอำชีพ 

สป 044/63 ลงวันที่ 19 ก.พ. 
63 

15 
จ้างเหมาซ่อมจักรยานยนต์ Honda Ware i 125 
ทะเบียน ขลค 361 ลป 1,030.00 1,030.00 เฉพำะเจำะจง นิคมการช่าง (ซ่อมมอไซต์) นิคมการช่าง (ซ่อมมอไซต์) ผู้มีอำชีพ 

สป 045/63 ลงวันที่ 19 ก.พ. 
63 

16 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ ล 6484 ลป 1,765.00 1,765.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิเสฐแสงบุญเรือง ร้ำนพิเสฐแสงบุญเรือง ผู้มีอำชีพ 
ช 017/2563 ลงวันที่ 20 ก.พ. 

63 

17 

โครงกำรเสริมผิวทำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีด ถนนสำย
บ้ำนขำมแดง ต้ังแต่บริเวณหน้ำวัดห้ำงฉัตร ถึงหน้ำบ้ำน
นำยชัยยำ  ไชยรุ่งเรือง บ้ำนห้ำงฉัตรใต้ หมู่ที่ 1 ต.ห้ำง
ฉัตร อ.ห้ำงฉัตร จ.ล้ำปำง 

342,000.00 342,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ดอยหลวง พี เอส คอนสตรัคชั่น หจก. ดอยหลวง พี เอส คอนสตรัคชั่น ผู้มีอำชีพ ช 003/63 ลงวันที่ 20 ก.พ. 63 

18 เครื่องส้ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1000VA 2,500.00 2,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสเค โอ เอ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด บริษัท เอสเค โอ เอ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด ผู้มีอำชีพ ช 017/63 ลงวันที่ 21 ก.พ. 63 

19 รถจักรยำนยนต์ ยี่ห้อ ยำมำฮ่ำ ขนำด 125 ซีซี  53,500.00 53,500.00   บริษัท สอำดล้ำปำงมอเตอร์ จ้ำกัด บริษัท สอำดล้ำปำงมอเตอร์ จ้ำกัด ผู้มีอำชีพ ช 018/63 ลงวันที่ 21 ก.พ. 63 

20 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ส้ำหรับงำน
ประมวลผลแบบ 1) 

22,000.00 22,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสเค โอ เอ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด บริษัท เอสเค โอ เอ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด ผู้มีอำชีพ ช 016/63 ลงวันที่ 21 ก.พ. 63 

21 ยำงรถจักรยำนยนต์ ทะเบียน ล 6484 820.00 820.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอภิสิทธิ์ยนต์ ร้ำนอภิสิทธิ์ยนต์ ผู้มีอำชีพ ช 019/63 ลงวันที่ 24 ก.พ. 63 

22 
จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ 

2,100.00 2,100.00 เฉพำะเจำะจง 
หจก. เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ หจก. เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ 

ผู้มีอำชีพ 
สป 025/63 ลงวันที่ 24 ก.พ. 

63 

23 
จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ 

1,400.00 1,400.00 เฉพำะเจำะจง 
หจก. เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ หจก. เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ 

ผู้มีอำชีพ 
สป 026/63 ลงวันที่ 24 ก.พ. 

63 

24 
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปเจคเตอร์ 

14,100.00 14,100.00 เฉพำะเจำะจง 
หจก. เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ หจก. เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ 

ผู้มีอำชีพ 
สป 027/63 ลงวันที่ 24 ก.พ. 

63 

25 
จัดซื้อเครื่องส้ารองไฟ 

2,500.00 2,500.00 เฉพำะเจำะจง 
หจก. เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ หจก. เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ 

ผู้มีอำชีพ 
สป 028/63 ลงวันที่ 24 ก.พ. 

63 

26 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 

22,000.00 22,000.00 เฉพำะเจำะจง 
หจก. เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ หจก. เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ 

ผู้มีอำชีพ 
สป 029/63 ลงวันที่ 24 ก.พ. 

63 
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ล าดับ

ที่ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาทีเ่สนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 

27 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 22,000.00 22,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ หจก. เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ ผู้มีอำชีพ สป 030/63 ลงวันที่ 24 ก.พ. 63 

28 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,300.00 4,300.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ หจก. เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ ผู้มีอำชีพ สป 031/63 ลงวันที่ 24 ก.พ. 63 

29 จัดซื้อเครื่องพิมพ์  8,000.00 8,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ หจก. เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ ผู้มีอำชีพ สป 032/63 ลงวันที่ 24 ก.พ. 63 

30 จัดซื้อเครื่องส้ารองไฟ 5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ หจก. เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ ผู้มีอำชีพ คลัง 005/63 ลงวันที่ 24 ก.พ. 63 

31 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000.00 22,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ หจก. เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ ผู้มีอำชีพ คลัง 006/63 ลงวันที่ 24 ก.พ. 63 

32 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 3 เครื่อง 12,900.00 12,900.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ หจก. เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ ผู้มีอำชีพ คลัง 007/63 ลงวันที่ 24 ก.พ. 63 

33 จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ 700.00 700.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ หจก. เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ ผู้มีอำชีพ คลัง 008/63 ลงวันที่ 24 ก.พ. 63 

34 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 23,845.00 23,845.00 เฉพำะเจำะจง บจก. ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย บจก. ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย ผู้มีอำชีพ สป 033/63 ลงวันที่ 25 ก.พ. 63 

35 
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตู้ หมายเลข
ทะเบียน นข 1781 ลป 4,230.00 4,230.00 เฉพำะเจำะจง อู่อ้ายบริการ อู่อ้ายบริการ ผู้มีอำชีพ สป 046/63 ลงวันที่ 25 ก.พ. 63 

36 ค่าจ้างเหมาบุคคลฝึกสอน (แอโรบิก) 3,600.00 3,600.00 เฉพำะเจำะจง นายอนุสรณ ์บุญญาทว ี นายอนุสรณ ์บุญญาทว ี ผู้มีอำชีพ สป 047/63 ลงวันที่ 27 ก.พ. 63 

37 ค่าจ้างเหมาบุคคลฝึกสอน (บาสโลบ) 3,600.00 3,600.00 เฉพำะเจำะจง นางนภา  เปรมวิชัย นางนภา  เปรมวิชัย ผู้มีอำชีพ สป 048/63 ลงวันที่ 27 ก.พ. 63 

38 จ้างเหมาท้าปา้ยไวนิล 400.00 400.00 เฉพำะเจำะจง ร้านเฟรนด์ คอม แอนด ์สกรีน ร้านเฟรนด ์คอม แอนด ์สกรีน ผู้มีอำชีพ สป 049/63 ลงวันที่ 27 ก.พ. 63 

39 
จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลปฏบิัติงำนด้ำนพสัดุ 
กองคลัง 

70,000.00 70,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอภิชญำ  สุขโสด นำงสำวอภิชญำ  สุขโสด ผู้มีอำชีพ สป 015/2563 ลงวันที่ 27 ก.พ. 63 

40 
จ้ำงเหมำบริกำรบุคคล เก็บค่ำเช่ำแผง
ร้ำนค้ำในตลำดสด  

63,000.00 63,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงทิวำ  อภิชัย นำงทิวำ  อภิชัย ผู้มีอำชีพ สป 016/2563 ลงวันที่ 27 ก.พ. 63 

41 
จ้ำงเหมำบริกำรบุคคล ปฏิบัติงำนท้ำควำม
สะอำดตลำดสด 

63,000.00 63,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยศิริวัฒน ์ ฉัตรค้ำแปง นำยศิริวัฒน ์ ฉัตรค้ำแปง ผู้มีอำชีพ สป 017/2563 ลงวันที่ 27 ก.พ. 63 

42 
จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลช่วยปฏบิัติงำนเกีย่ว
กบกำรจัดทำ้และปรุบปรุงแผนที่ภำษี  

70,000.00 70,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนุธิดำ  กันธิมำ นำงสำวนุธิดำ  กันธิมำ ผู้มีอำชีพ สป 018/2563 ลงวันที่ 27 ก.พ. 63 
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ที่ 
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(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 

43 
จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลจัดเก็บรำยได้/ค่ำ
ขยะมูลฝอยฯ  

70,000.00 70,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำววิมลรัตน ์ กันยะมูล นำงสำววิมลรัตน ์ กันยะมูล ผู้มีอำชีพ 
สป 019/2563 ลงวันที่ 27 ก.พ. 

63 

44 
จ้ำงเหมำบริกำรบุคคล เก็บค่ำธรรมเนียม
จอดรถของเทศบำล   

63,000.00 63,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประดิษฐ ์ ไชยสมบัติ นำยประดิษฐ ์ ไชยสมบัติ ผู้มีอำชีพ 
สป 020/2563 ลงวันที่ 27 ก.พ. 

63 
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ชื่อหน่วยงาน)......เทศบาลต าบลห้างฉัตร.......................................... 

วันที่ ....1...... เดือน .....มีนาคม...... พ.ศ. 2563 (1) 
ล าดับ

ที่ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาทีเ่สนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 

1 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง  4,385.00 4,385.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุนทรพำณิชย์ . ผู้มีอำชีพ สป 034/2563 ลงวันที่ 3 มี.ค. 63 

2 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 5,740.00 5,740.00 เฉพำะเจำะจง บจก. ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย บจก. ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย ผู้มีอำชีพ สป 035/2563 ลงวันที่ 4 มี.ค. 63 

3 จัดซื้อนมโรงเรียน ปิดเทอม 2 ปีกำรศึกษำ 2562 230,736.92 230,736.92 เฉพำะเจำะจง บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลล์ บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลล์ ผู้มีอำชีพ สป 036/2563 ลงวันที่ 4 มี.ค. 63 

4 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother 
MFC - J 2310 400.00 400.00 เฉพำะเจำะจง ร้านถูกดีคอมพิวเตอร์เชอร์วิส ร้านถูกดีคอมพิวเตอร์เชอร์วิส ผู้มีอำชีพ สป 050/2563 ลงวันที่ 4 มี.ค. 63 

5 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย 
หมายเลขทะเบียน 81-2768 2,100.00 2,100.00 เฉพำะเจำะจง นายทนงศักด์ิ ฮาวปินใจ นายทนงศักด์ิ ฮาวปินใจ ผู้มีอำชีพ สป 051/2563 ลงวันที่ 4 มี.ค. 63 

6 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้้า บพ 4873 34,240.00 34,240.00 เฉพำะเจำะจง ร้าน.รัตติยาเจริญยนต์  ร้าน.รัตติยาเจริญยนต์  ผู้มีอำชีพ สป 052/2563 ลงวันที่ 4 มี.ค. 63 

7 จ้ำงซ่อมแซมรถกระเช้ำไฟฟ้ำ 3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทนงศักด์ิกำรช่ำง ร้ำนทนงศักด์ิกำรช่ำง ผู้มีอำชีพ ช 018/2563 ลงวันที่ 5 มี.ค. 63 

8 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 33,150.00 33,150.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยสหเคมีภัณฑ์ บริษัท ไทยสหเคมีภัณฑ์ ผู้มีอำชีพ ช 020/2563 ลงวันที่ 5 มี.ค. 63 

9 
จัดซื้อวัสดุโครงการท้าหน้ากากอนามัยจากผ้า 

2,400.00 2,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้านกระดุม (ส้านักงานใหญ่) ร้านกระดุม (ส้านักงานใหญ่) ผู้มีอำชีพ สป 037/2563 ลงวันที่ 6 มี.ค. 63 

10 
จ้างจัดท้าป้ายไวนิล โครงการท้าหน้ากากอนามัย
ผ้า 300.00 300.00 เฉพำะเจำะจง ร้านเฟรนด์ คอม แอนด์ สกรีน ร้านเฟรนด์ คอม แอนด์ สกรีน ผู้มีอำชีพ สป 053/2563 ลงวันที่ 6 มี.ค. 63 

11 

จ้างเหมาจัดท้าอาหารกลางวัน + อาหารพร้อม
เครื่องด่ืม โครงการท้าหน้ากากอนามัยจากผ้า 3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง นางสาวนิตยา  วงศ์สิงค์ขัน นางสาวนิตยา  วงศ์สิงค์ขัน ผู้มีอำชีพ สป 054/2563 ลงวันที่ 6 มี.ค. 63 

12 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 3,583.00 3,583.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ช. เภสัช จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่) บริษัท ช. เภสัช จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่) ผู้มีอำชีพ สป 038/2563 ลงวันที่ 9 มี.ค. 63 

13 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน (กุญแจและโซ้เหล็ก) 1,860.00 1,860.00 เฉพำะเจำะจง ร้านสุทรพาณิชย์ ร้านสุทรพาณิชย์ ผู้มีอำชีพ สป 039/2563 ลงวันที่ 9 มี.ค. 63 

14 
จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลปฏิบัติงำนจัดเก็บค่ำขยะ
มูลฝอยและค่ำน้้ำปะปำในเขตเทศบำลต้ำบลห้ำง
ฉัตร 

65,160.00 65,160.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำววิภำ  ฉัตรค้ำแปง นำงสำววิภำ  ฉัตรค้ำแปง ผู้มีอำชีพ สป 021/2563 ลงวันที่ 12 มี.ค. 63 
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ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาทีเ่สนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 

15 
จ้างจัดท้าป้ายไวนิล โครงการป้องกัน
ไข้เลือดออก 300.00 300.00 เฉพำะเจำะจง ร้านเฟรนด์ คอม แอนด์ สกรีน ร้านเฟรนด์ คอม แอนด์ สกรีน ผู้มีอำชีพ สป 054.1/2563 ลงวันที่ 13 มี.ค. 63 

16 

โครงกำรขุดเจำะบำดำล บ้ำนห้ำงฉัตรใต้ หมู่ที่ 
1 ต้ำบลห้ำงฉัตร อ้ำเภอห้ำงฉัตร จังล้ำปำง 
รำยละเอียดตำมแบบมำตรฐำนกรมทรัพยำกร
น้้ำบำดำล ส้ำนักพัฒนำน้้ำบำดำล โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง 

468,000.00 468,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. สวยบำดำล หจก. สวยบำดำล ผู้มีอำชีพ สป 004/2563 ลงวันที่ 13 มี.ค. 63 

17 

โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้้ำแบบถังแซมเปญ 
ขนำด 20 ลบ.ม. จ้ำนวน 1 แห่ง บ้ำนห้ำงฉัตร
เหนือ หมู่ที่ 2 ต้ำบลห้ำงฉัตร อ้ำเภอห้ำงฉัตร 
จังหวัดล้ำปำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

435,000.00 435,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. สวยบำดำล หจก. สวยบำดำล ผู้มีอำชีพ สป 005/2563 ลงวันที่ 13 มี.ค. 63 

18 จ้างเหมาบริการบุคคล 65,168.00 65,168.00 เฉพำะเจำะจง นางสาวเสาวรีย์ ธิรินทอง นางสาวเสาวรีย์ ธิรินทอง ผู้มีอำชีพ สป 055/2563 ลงวันที่ 16 มี.ค. 63 

19 
จัดซื้อวัสดุโครงการพลังคนไทยพร้อมใจป้องกัน
ไวรัสโคโรนา (covic-19) 11,271.00 11,271.00 เฉพำะเจำะจง ร้านกระดุม (ส้านักงานใหญ่) ร้านกระดุม (ส้านักงานใหญ่) ผู้มีอำชีพ สป 040/2563 ลงวันที่ 16 มี.ค. 63 

20 จ้างเหมาตัดเย็มหน้ากากอนามัย 7,518.00 7,518.00 เฉพำะเจำะจง นางพิศมัย  ชัยวงศ์ล้วน นางพิศมัย  ชัยวงศ์ล้วน ผู้มีอำชีพ สป 056/2563 ลงวันที่ 17 มี.ค. 63 

21 วัสดุก่อสร้ำง 266,000.00 266,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.สัญชัยพำณิชย์ล้ำปำง หจก.สัญชัยพำณิชย์ล้ำปำง ผู้มีอำชีพ ช 021/2563 ลงวันที่ 17 มี.ค. 63 

22 วัสดุกำรเกษตร 14,190.00 14,190.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสวนเกษตรธรมชำติแม่ปิงพันธ์ไม้ ร้ำนสวนเกษตรธรมชำติแม่ปิงพันธ์ไม้ ผู้มีอำชีพ ช 022/2563 ลงวันที่ 17 มี.ค. 63 

23 วัสดุอื่นๆ (มิเตอร์น้้ำ) 4,500.00 4,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุนทรพำณิชย์ ร้ำนสุนทรพำณิชย์ ผู้มีอำชีพ ช 023/2563 ลงวันที่ 19 มี.ค. 63 

24 วัสดุเครื่องแต่งกำย 2,340.00 2,340.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุนทรพำณิชย์ ร้ำนสุนทรพำณิชย์ ผู้มีอำชีพ ช 024/2563 ลงวันที่ 19 มี.ค. 63 

25 
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟรถบรรทุกขยะ 81-
2768  1,080.00 1,080.00 เฉพำะเจำะจง รวย ไดนาโม รวย ไดนาโม ผู้มีอำชีพ สป 057/2563 ลงวันที่ 19 มี.ค. 63 

26 จ้างเหมาซ่อมรถตู้ นข 5006 ลป 9,937.25 9,937.25 เฉพำะเจำะจง บริษัทโตโยต้าล้าปาง จ้ากัด บริษัทโตโยต้าล้าปาง จ้ากัด ผู้มีอำชีพ สป 058/2563 ลงวันที่ 19 มี.ค. 63 

 

 

 



 
 

- 3 - 
ล าดับ

ที่ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาทีเ่สนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 

27 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องโทรทัศน์ JVC  2,800.00 2,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ชุมพลเทรดดิ้งกรุ๊ป จ้ากัด บริษัท ชุมพลเทรดดิ้งกรุ๊ป จ้ากัด ผู้มีอำชีพ สป 059/2563 ลงวันที่ 19 มี.ค. 63 

28 
จัดซื้อวัสดุน้้าดื่ม (โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร) 

7,524.00 7,524.00 เฉพำะเจำะจง ร้านเอส พ ีวอเตอร์ซิสเท็มส์ ร้านเอส พ ีวอเตอร์ซิสเท็มส์ ผู้มีอำชีพ สป 041/2563 ลงวันที่ 23 มี.ค. 63 

29 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 12,100.00 12,100.00 เฉพำะเจำะจง หจก. โกเวอร์เมท  หจก. โกเวอร์เมท  ผู้มีอำชีพ สป 042/2563 ลงวันที่ 23 มี.ค. 63 

30 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 1,170.00 1,170.00 เฉพำะเจำะจง ร้านสุทรพาณิชย ์ ร้านสุทรพาณิชย ์ ผู้มีอำชีพ สป 043/2563 ลงวันที่ 24 มี.ค. 63 

31 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนิลฯ 900.00 900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนศิลป์ ร้ำนธนศิลป์ ผู้มีอำชีพ ช 019/2563 ลงวันที่ 25 มี.ค. 63 

32 
จ้างเหมาซ่อมเครื่องส้ารองไฟ 

890.00 890.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ หจก. เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ ผู้มีอำชีพ 
กองคลัง 022/2563 ลงวันที่ 25 มี.ค. 

63 

33 จ้ำงเหมำบุคคลช่วงงำนทะเบียนและบัตร 30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพรวพิำ  สัญโญ นำงสำวพรวพิำ  สัญโญ ผู้มีอำชีพ สป 060/2563 ลงวันที่ 31 มี.ค. 63 

34 จ้ำงเหมำบุคคลปฏิบัติงำนเกีย่วกบัธุรกำร 30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงกัญญำรัตน ์ รูปงำม นำงกัญญำรัตน ์ รูปงำม ผู้มีอำชีพ สป 061/2563 ลงวันที่ 31 มี.ค. 63 

35 จ้ำงเหมำบุคคลปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์ 30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพีรญำ  เรืองปิงวัง นำงสำวพีรญำ  เรืองปิงวัง ผู้มีอำชีพ สป 062/2563 ลงวันที่ 31 มี.ค. 63 

36 จ้ำงเหมำบุคคลปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุข 30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวดวงใจ  แสนใจ นำงสำวดวงใจ  แสนใจ ผู้มีอำชีพ สป 063/2563 ลงวันที่ 31 มี.ค. 63 

37 วัสดุก่อสร้ำง (ซ่อมแซมสวนสำธำรณะฯ) 24,295.00 24,295.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุทรพำณิชย ์ ร้ำนสุทรพำณิชย ์ ผู้มีอำชีพ ช 025/2563 ลงวันที่ 31 มี.ค. 63 

38 
จ้ำงเหมำดูแลสวนสำธำรณะ (เม.ย. - ก.ย. 
63) 

54,000.00 54,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวันพิชิต  อุตะมำ นำยวันพิชิต  อุตะมำ ผู้มีอำชีพ ช 020/2563 ลงวันที่ 31 มี.ค. 63 

39 จ้ำงเหมำคนสวยฯ 54,000.00 54,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบุญหลำย  ศรีโกศล นำยบุญหลำย  ศรโีกศล ผู้มีอำชีพ ช 021/2563 ลงวันที่ 31 มี.ค. 63 

40 จ้ำงเหมำคนสวยฯ 54,000.00 54,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยเสำร์แกว้  อินต๊ะสม นำยเสำร์แกว้  อินต๊ะสม ผู้มีอำชีพ ช 022/2563 ลงวันที่ 31 มี.ค. 63 

41 จ้ำงเหมำคนสวยฯ 54,000.00 54,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยเกษม  กันธิมำ นำยเกษม  กันธิมำ ผู้มีอำชีพ ช 023/2563 ลงวันที่ 31 มี.ค. 63 

42 จ้ำงเหมำพนังงำนผลิตน้้ำปะปำฯ 54,000.00 54,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอนุรักษ ์ ฉัตรค้ำ นำยอนุรักษ ์ ฉัตรค้ำ ผู้มีอำชีพ ช 024/2563 ลงวันที่ 31 มี.ค. 63 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประจ าเดือน เมษายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ชื่อหน่วยงาน)......เทศบาลต าบลห้างฉัตร.......................................... 

วันที่ ....1...... เดือน .....เมษายน...... พ.ศ. 2563 (1) 
ล าดับ

ที่ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาทีเ่สนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 

1 
จัดซื้อครุภัณฑ์กำรเกษตร / 
เครื่องพ่นยำ 

1,170.00 1,170.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุทรพำณิชย์ ร้ำนสุทรพำณิชย์ ผู้มีอำชีพ สป 044/2563 ลงวันที่ 1 เม.ย. 63 

2 
จัดซื้อชุดป้องกันร่ำงกำย 
(ป้องกันเชื้อโรค) 

9,800.00 9,800.00 เฉพำะเจำะจง บจก. ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย บจก. ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย ผู้มีอำชีพ สป 045/2563 ลงวันที่ 2 เม.ย. 63 

3 
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (สำรส้ม
,คลอรีน) 

31,950.00 31,950.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยสหเคมีภัณฑ์ บริษัท ไทยสหเคมีภัณฑ์ ผู้มีอำชีพ ช 026/2563 ลงวันที่ 3 เม.ย. 63 

4 วัสดุก่อสร้ำง (ท่อเมน ช่องที่ 2) 210,000.00 210,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.สัญชัยพำณิชย์ล้ำปำง หจก.สัญชัยพำณิชย์ล้ำปำง ผู้มีอำชีพ ช 027/2563 ลงวันที่ 8 เม.ย. 63 

5 
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก
น้้ำ หมำยเลขทะเบียน บพ 4873  

39,680.00 39,680.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตติยำเจริญยนต์ ร้ำนรัตติยำเจริญยนต์ ผู้มีอำชีพ สป 064/2563 ลงวันที่ 8 เม.ย. 63 

6 

โครงกำรเสริมผิวทำงแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ซอยเซรำมิค ต้ังแต่
ปำกซอยเซรำมิค จนถึงบ้ำนเลขที่ 
247 บ้ำนห้ำงฉัตรเหนือ หมู่ที่ 2 
ต้ำบลห้ำงฉัตร อ้ำเภอห้ำงฉัตร 
จังหวัดล้ำปำง โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง 

227,000.00 227,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ดอยหลวง พี เอส คอนสตรัคชั่น หจก. ดอยหลวง พี เอส คอนสตรัคชั่น ผู้มีอำชีพ สป 006/2563 ลงวันที่ 9 เม.ย. 63 

7 

โครงกำรเสริมผิวทำงแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ซอยศำลปู่จ้ำว ต้ังแต่
ปำกซอยศำลปู่จ้ำวจนถึงข้ำง
ร้ำนค้ำประชำรัฐ บ้ำนห้ำงฉัตร
เหนือ หมู่ที่ 2 ต้ำบลห้ำงฉัตร 
อ้ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล้ำปำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

197,000.00 197,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ดอยหลวง พี เอส คอนสตรัคชั่น หจก. ดอยหลวง พี เอส คอนสตรัคชั่น ผู้มีอำชีพ สป 007/2563 ลงวันที่ 10 เม.ย. 63 

8 เครื่องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง 9,500.00 9,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโรจนธนำพันธ์ ร้ำนโรจนธนำพันธ์ ผู้มีอำชีพ ช 028/2563 ลงวันที่ 14 เม.ย. 63 

9 จ้ำงเหมำซ่อมเครื่องปรับอำกำศ 5,900.00 5,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนห้ำงฉัตรแอร์ ร้ำนห้ำงฉัตรแอร์ ผู้มีอำชีพ สป 065/2563 ลงวันที่ 15 เม.ย. 63 

10 เครื่องสูบน้้ำแบบหอยโข่ง 7,100.00 7,100.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโรจนธนำพันธ์ ร้ำนโรจนธนำพันธ์ ผู้มีอำชีพ ช 029/2563 ลงวันที่ 20 เม.ย. 63 

11 เครื่องสว่ำนโรตำรี่ 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโรจนธนำพันธ์ ร้ำนโรจนธนำพันธ์ ผู้มีอำชีพ ช 030/2563 ลงวันที่ 20 เม.ย. 63 

12 เลื่อยยนต์ 6,350.00 3,650.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโรจนธนำพันธ์ ร้ำนโรจนธนำพันธ์ ผู้มีอำชีพ ช 031/2563 ลงวันที่ 20 เม.ย. 63 

13 เครื่องเจำะแบบต้ังโต๊ะ 6,000.00 6,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโรจนธนำพันธ์ ร้ำนโรจนธนำพันธ์ ผู้มีอำชีพ ช 032/2563 ลงวันที่ 20 เม.ย. 63 



 
- 2 - 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาทีเ่สนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 

14 

โครงกำรเสริมผิวทำงแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ตั้งแต่ข้ำงบ้ำนเลขที่ 256 จนถึง
บริเวณหน้ำบ้ำนเลขที่ 262/1 หมู่ที่ 1 
ต้ำบลห้ำงฉัตร อำ้เภอห้ำงฉัตร จังหวัด
ล้ำปำง โดยวธิีเฉพำะเจำะจง 

137,000.00 137,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ดอยหลวง พี เอส คอนสตรัคชั่น หจก. ดอยหลวง พี เอส คอนสตรัคชั่น ผูม้ีอำชีพ 
สป 008/2563 ลงวันที่ 22 เม.ย. 

63 

15 
จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครื่องสูบน้้ำ ขนำด 
7.5 แรงม้ำ 

6,800.00 6,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนท้ำยบริกำร ร้ำนท้ำยบริกำร ผู้มีอำชีพ 
ช 025/2563 ลงวันที่ 23 เม.ย. 

63 

16 วัสดุส้ำนักงำน 19,996.00 19,996.00 เฉพำะเจำะจง หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์ หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์ ผู้มีอำชีพ 
ช 033/2563 ลงวันที่ 27 เม.ย. 

63 

17 
จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนิลโครงกำร
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำ้ปีของชำต ิ
พ.ศ. 2563 

300.00 300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเฟรนด์ คอม แอนด ์สกรีน ร้ำนเฟรนด์ คอม แอนด ์สกรีน ผู้มีอำชีพ 
สป 066/2563 ลงวันที่ 29 เม.ย. 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ชื่อหน่วยงาน)......เทศบาลต าบลห้างฉัตร.......................................... 

วันที่ ....1...... เดือน .....พฤษภาคม...... พ.ศ. 2563 (1) 
ล าดับ

ที่ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาทีเ่สนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 

1 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (สำรส้ม,คลอรีน) 33,150.00 33,150.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยสหเคมีภัณฑ์ บริษัท ไทยสหเคมีภัณฑ์ ผู้มีอำชีพ ช 034/2563 ลงวันที่ 5 พ.ค. 63 

2 
จัดซื้อครุภัณฑ์ส้ำนักงำน จ้ำนวน 2 รำยกำร 1. 
โต๊ะท้ำงำน 2. เก้ำอี้ส้ำนกังำน 

9,200.00 9,200.00 เฉพำะเจำะจง หจก. น้ำ้ล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้ำ้ล้อมเคหะภัณฑ์ ผู้มีอำชีพ 
สป 047/2563 ลงวันที่ 12 พ.ค. 

63 

3 
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้้ำ หมำยเลข
ทะเบียน 80-8303 

3,520.00 3,520.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตติยำเจริญยนต ์ ร้ำนรัตติยำเจริญยนต ์ ผู้มีอำชีพ 
สป 067/2563 ลงวันที่ 12 พ.ค. 

63 

4 
จัดซื้อครุภัณฑ์ส้ำนักงำน ตู้เหล็กแบบ 2 บำน 1 
ตู ้ 

5,500.00 5,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก. น้ำ้ล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้ำ้ล้อมเคหะภัณฑ์ ผู้มีอำชีพ 
สป 047/2563 ลงวันที่ 13 พ.ค. 

63 

5 
จัดซื้ออำหำรเสริม (นม) ประจ้ำวันที่ 18 พ.ค. - 
30 มิ.ย. 63 ปีกำรศึกษำ 2563 

263,252.00 263,252.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ำกัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ำกัด ผู้มีอำชีพ 
สป 048/2563 ลงวันที่ 13 พ.ค. 

63 

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 4,010.00 4,010.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เอสเทคนิค เซ็นเตอร ์ หจก. เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ ผู้มีอำชีพ 
กองคลัง 009/2563 ลงวันที่ 13 

พ.ค. 63 

7 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน 17,419.00 17,419.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ หจก. เอสเทคนิค เซ็นเตอร์ ผู้มีอำชีพ 
กองคลัง 010/2563 ลงวันที่ 13 

พ.ค. 63 

8 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 19 รำยกำร 18,405.00 18,405.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำพันธ ์ ร้ำนรัตนำพันธ ์ ผู้มีอำชีพ 
สป 049/2563 ลงวันที่ 14 พ.ค. 

63 

9 จ้ำงเหมำซ่อมรถตู้ นข 5006 ลป 400.00 400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธ้ำรงศักดิ์กระจกรถ ร้ำนธ้ำรงศักดิ์กระจกรถ ผู้มีอำชีพ 
สป 068/2563 ลงวันที่ 14 พ.ค. 

63 

10 จ้ำงเหมำซ่อมแซมแอร์รถแวนแดง 1,800.00 1,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมพลเจริญยนต ์ ร้ำนสมพลเจริญยนต ์ ผู้มีอำชีพ ช 026/2563 ลงวันที่ 18 พ.ค. 63 

11 จ้ำงเหมำซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้ำฯ 2,000.00 2,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทนงศักดิ์กำรช่ำง ร้ำนทนงศักดิ์กำรช่ำง ผู้มีอำชีพ ช 027/2563 ลงวันที่ 20 พ.ค. 63 

12 
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถบรรทุขยะมูลฝอย 81 - 
2768 

400.00 400.00 เฉพำะเจำะจง รวย ไดนำโม รวย ไดนำโม ผู้มีอำชีพ 
สป 069/2563 ลงวันที่ 22 พ.ค. 

63 

13 จ้ำงปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนเทศบำลหำ้งฉัตร 40,000.00 40,000.00 เฉพำะเจำะจง อ็อด แบ็คโฮ อ็อด แบ็คโฮ ผู้มีอำชีพ 
สป 070/2563 ลงวันที่ 26 พ.ค. 

63 

 



- 2 - 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาทีเ่สนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 

14 

โครงกำรวำงท่อระบำยน้้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียนเทศบำลห้ำงฉัตร บำ้นขำม
แดง หมู่ที่ 6 ต้ำบลห้ำงฉัตร อำ้เภอห้ำงฉัตร 
จังหวัดล้ำปำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

215,000.00 215,000.00 เฉพำะเจำะจง สำมำรถพำณิชย ์ สำมำรถพำณิชย ์ ผู้มีอำชีพ 
สป 009/2563 ลงวันที่ 26 

พ.ค. 63 

15 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 600.00 600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุนทรพำณิชย ์ ร้ำนสุนทรพำณิชย ์ ผู้มีอำชีพ 
สป 050/2563 ลงวันที่ 27 

พ.ค. 63 

16 วัสดุไฟฟ้ำ (ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้ำ) 17,428.00 17,428.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แสงฟ้ำพำณิชย์ล้ำปำง จำ้กัด บริษัท แสงฟ้ำพำณิชย์ล้ำปำง จำ้กัด ผู้มีอำชีพ 
ช 035/2563 ลงวันที่ 28 พ.ค. 

63 

17 

โครงกำรปรับภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนเทศบำล
ห้ำงฉัตร บ้ำนขำมแดง หมู่ที่ 6 ต้ำบลห้ำงฉัตร 
อ้ำเภอหำ้งฉัตร จังหวัดล้ำปำง โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง 

40,000.00 40,000.00 เฉพำะเจำะจง อ็อด แบ็คโฮ อ็อด แบ็คโฮ ผู้มีอำชีพ 
สป 010/2563 ลงวันที่ 28 

พ.ค. 63 

18 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน ธงชำติและธง สธ.  2,130.00 2,130.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำพันธ ์ ร้ำนรัตนำพันธ ์ ผู้มีอำชีพ 
สป 051/2563 ลงวันที่ 29 

พ.ค. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ชื่อหน่วยงาน)......เทศบาลต าบลห้างฉัตร.......................................... 

วันที่ ....1...... เดือน .....มิถุนายน...... พ.ศ. 2563 (1) 
ล าดับ

ที่ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาทีเ่สนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 

1 
จ้ำงซ่อมแซมระบบกล่องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV)  

56,496.00 56,496.00 เฉพำะเจำะจง บ. ไมครอน เน็ตเวิร์ค เทคโนโลยี จ้ำกัด บ. ไมครอน เน็ตเวิร์ค เทคโนโลยี จ้ำกัด ผู้มีอำชีพ 
สป 071/2563 ลงวันที่ 2 

มิ.ย. 63 

2 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (สำรส้ม,คลอรีน) 31,950.00 31,950.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยสหเคมีภัณฑ์ บริษัท ไทยสหเคมีภัณฑ์ ผู้มีอำชีพ 
ช 036/2563 ลงวันที่ 5 

มิ.ย. 63 

3 

โครงกำรก่อสร้ำงระบำยน้้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝำปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ศำลเจ้ำพ่อขุนตำล ตั้งแต่ปำกซอยศำลเจ้ำพ่อ
ขุนตำลจนถึงหน้ำบำ้นเลขที่ 178 บ้ำนหำ้ง
ฉัตรเหนือ หมู่ที่ 2 ต้ำบลห้ำงฉัตร อ้ำเภอห้ำง
ฉัตร จังหวัดล้ำปำง โดยวธิีเฉพำะเจำะจง 

246,000.00 246,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ล้ำนนำ โมเดริ์นโฮม  หจก. ล้ำนนำ โมเดริ์นโฮม  ผู้มีอำชีพ 
สป 011/2563 ลงวันที่ 5 

มิ.ย. 63 

4 

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ้คอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝำปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
โรงเรียนเทศบำลห้ำงฉัตร ข้ำงบ้ำนเลขที ่369 
จนถึงหน้ำบ้ำนเลขที ่229/1 บ้ำนขำมแดง หมู่
ที่ 6 ต้ำบลห้ำงฉัตร อ้ำเภอหำ้งฉัตร จังหวัด
ล้ำปำง โดยวธิีเฉพำะเจำะจง 

116,000.00 116,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ล้ำนนำ โมเดริ์นโฮม  หจก. ล้ำนนำ โมเดริ์นโฮม  ผู้มีอำชีพ 
สป 012/2563 ลงวันที่ 5 

มิ.ย. 63 

5 จ้ำงซ่อมแซมระบบกระจำยเสียงทำงไกล 98,800.00 98,800.00 เฉพำะเจำะจง บ. ไฮมิเดียอินโนเวชั่น จำ้กัด บ. ไฮมิเดียอินโนเวชั่น จำ้กัด ผู้มีอำชีพ 
สป 072/2563 ลงวันที่ 8 

มิ.ย. 63 

6 
จ้ำงเหมำประมวลผลประเมินรำคำทุนทรัพย์
ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ำง 

7,855.00 7,855.00 เฉพำะเจำะจง บ. ไมครอน เน็ตเวิร์ค เทคโนโลยี จ้ำกัด บ. ไมครอน เน็ตเวิร์ค เทคโนโลยี จ้ำกัด ผู้มีอำชีพ 
สป 073/2563 ลงวันที่ 8 

มิ.ย. 63 

 



- 2 - 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาทีเ่สนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 

7 

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ้คอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยสุขส้ำรำญบริเวณซอยสขุ
ส้ำรำญ ด้ำนซ้ำย บำ้นห้ำงฉัตรเหนือ หมูที่ 
2 ต้ำบลห้ำงฉัตร อ้ำเภอห้ำงฉัตร จังหวดั
ล้ำปำง โดยวธิีเฉพำะเจำะจง 

148,000.00 148,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ล้ำนนำ โมเดริ์นโฮม  หจก. ล้ำนนำ โมเดริ์นโฮม  ผู้มีอำชีพ สป 013/2563 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 63 

8 

โครงกำรขยำยไหล่ทำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบำ้นขำมแดง ตั้งแต่ล้ำเหมือง
ขำมแดงจนถึงหน้ำบำ้นเลขที่ 237 บ้ำนห้ำง
ฉัตรใต้ หมู่ที่ 1 ต้ำบลห้ำงฉัตร อำ้เภอหำ้ง
ฉัตร จตังหวัดล้ำปำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

290,000.00 290,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ล้ำนนำ โมเดริ์นโฮม  หจก. ล้ำนนำ โมเดริ์นโฮม  ผู้มีอำชีพ สป 014/2563 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

1
จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 
และการแพทย์ 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกเวอร์เมท จ ากัด บริษัท โกเวอร์เมท จ ากัด ผู้มีอาชีพ 10 ม.ิย. 63 สป 052/2563

2

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 
ซ่อมแซมห้องน้ าหญิง ชั้น 2
 อาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลห้างฉัตร

14,910.00 14,910.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุทรพาณิชย์ ร้านสุทรพาณิชย์ ผู้มีอาชีพ 10 ม.ิย. 63 สป 053/2563

3
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ถ่าน 
Pana เขียวทอง)

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ผู้มีอาชีพ 12 ม.ิย. 63 สป 054/2563

4
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ธง 
วปร., เชือก)

580.00 580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ผู้มีอาชีพ 26 ม.ิย. 63 สป 055/2563

5
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
ภาคเรียนที ่1 รร.เทศบาล
ห้างฉัตร ปีการศึกษา 2563

90,975.08 90,975.08 เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลล์ บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลล์ ผู้มีอาชีพ 26 ม.ิย. 63 สป 056/2563

6
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
ภาคเรียนที ่1 รร.อนุบาล
ห้างฉัตร ปีการศึกษา 2563

55,344.38 55,344.38 เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลล์ บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลล์ ผู้มีอาชีพ 26 ม.ิย. 63 สป 057/2563

7 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 2,730.00 2,730.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ภาคเหนือชัยวัฒนา สาขา 1 บจก. ภาคเหนือชัยวัฒนา สาขา 1 ผู้มีอาชีพ 9 ม.ิย. 63 เล่มที่ 06 เลขที่ 30

8 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิ่งหน่องแบตเตอร่ี ร้านนิ่งหน่องแบตเตอร่ี ผู้มีอาชีพ 11 ม.ิย. 63 ช 37/2563

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563
เทศบาลต าบลห้างฉตัร

วันที ่1 เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563

ล าดบั
ที่

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วงเงินที่
จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป



9 จ้างบุคคลธรรมดา 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวญัฤดี  บญุประเทอืง นางสาวขวญัฤดี  บญุประเทอืง ผู้มีอาชีพ 17 ม.ิย. 63 ช 28/2563
10 จ้างบุคคลธรรมดา 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสวัสด์ิ  กุณะ นายสวัสด์ิ  กุณะ ผู้มีอาชีพ 17 ม.ิย. 63 ช 29/2563
11 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,383.00 2,383.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ล าปาง จ ากัดบริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ล าปาง จ ากัดผู้มีอาชีพ 19 ม.ิย. 63 ช 38/2563
12 มิเตอร์น้ า 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุนทรพาณิชย์ ร้านสุนทรพาณิชย์ ผู้มีอาชีพ 26 ม.ิย. 63 ช 40/2563



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัที่ เลขที่

1 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 2,470.00 2,470.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ภาคเหนือชัยวัฒนา สาขา 1 บจก. ภาคเหนือชัยวัฒนา สาขา 1 ผู้มีอาชีพ 13 ก.ค. 63 เล่มที ่06 เลขที ่32

2 วัสดุกอ่สร้าง 2,825.00 2,825.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุนทรพาณิชย์ ร้านสุนทรพาณิชย์ ผู้มีอาชีพ 21 ก.ค. 63 ช 44/2563
3 วัสดุกอ่สร้าง 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุนทรพาณิชย์ ร้านสุนทรพาณิชย์ ผู้มีอาชีพ 22 ก.ค. 63 ช 45/2563

4
จา้งเหมาบริการบุคคลงานเกบ็ค่า
เช่าแผงร้านค้าในตลาดสด
เทศบาลต้าบลห้างฉตัร

17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย  ง้าวกาเขยีว นายศุภชัย  ง้าวกาเขยีว ผู้มีอาชีพ 31 ก.ค. 63 กองคลัง 022/63

5
ค่าจา้งเหมาท้าป้ายไวนิลโครงการ
ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกบัการ
ป้องกนัอคัคีภัยเบือ้งต้นฯ

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟรนด์ คอม แอนด์ สกรีน ร้านเฟรนด์ คอม แอนด์ สกรีน ผู้มีอาชีพ 1 ก.ค. 63 สป 080/63

6

จา้งเหมาบริการเติมน้้ายาเคมี
ชนิดแห้ง (เคร่ืองดับเพลิง) ตาม
โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกบั
การป้องกนัอคัคีภัยเบือ้งต้นฯ

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง สหกู้ภัยภาคเหนือ สหกู้ภัยภาคเหนือ ผู้มีอาชีพ 1 ก.ค. 63 สป 080.1/63

7
ค่าจา้งเหมาท้าป้ายไวนิลโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพให้กบัผู้พิการ 
ประจ้าปีงบประมาณ 2563ฯ

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟรนด์ คอม แอนด์ สกรีน ร้านเฟรนด์ คอม แอนด์ สกรีน ผู้มีอาชีพ 10 ก.ค. 63 สป 081/63

8
จา้งเหมาจดัท้าอาหารกลางวัน
และอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธารัตน์  แกว้มะลิ นางสาวสุธารัตน์  แกว้มะลิ ผู้มีอาชีพ 13 ก.ค. 63 สป 081.1/63

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563
เทศบาลต าบลห้างฉัตร

ประจ าเดอืน กรกฏาคม พ.ศ. 2563

ราคากลาง 
(บาท)

รายชือ่ผู้เสนอราคา และราคาที่
เสนอ

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วธิีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วงเงินที่
จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง 
(บาท)

ล าดั
บที่
(๑)



9
จา้งปรับปรุงภายในอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลห้าง
ฉตัร

66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามารถพาณิชย์ ร้านสามารถพาณิชย์ ผู้มีอาชีพ 21 ก.ค. 63 สป 082/63

10
ค่าจา้งเหมาบุคคลฝึกสอน 
(บาสโลบ)

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นางนภา  เปรมวิชัย นางนภา  เปรมวิชัย ผู้มีอาชีพ 23 ก.ค. 63 สป 083/63

11
จา้งเหมาบริการติดต้ังอนิเตอร์เน็ต
ส้านักงาน

5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ้ากดั (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ้ากดั (มหาชน) ผู้มีอาชีพ 24 ก.ค. 63 สป 083.1/63

12

ค่าจา้งเหมาท้าป้ายไวนิลโครงการ
สนับสนุนด้าเนินงานศูนยพ์ัฒนา
คุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายเุทศบาลต้าบลห้างฉตัร 
ประจ้าปีงบประมาณ 2563ฯ

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟรนด์ คอม แอนด์ สกรีน ร้านเฟรนด์ คอม แอนด์ สกรีน ผู้มีอาชีพ 29 ก.ค. 63 สป 084/63

13
ค่าจา้งเหมาบุคคล ช่วยในการ
ปฎิบัติงานป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยฯ

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉตัรชัย สันเมืองมูล นายฉตัรชัย สันเมืองมูล ผู้มีอาชีพ 31 ก.ค. 63 สป 085/63

14
จา้งเหมาจดัท้าอาหารและอาหาร
ว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม (เช้า-บ่าย)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนคร  ชาวเขลางค์ นายนคร  ชาวเขลางค์ ผู้มีอาชีพ 31 ก.ค. 63 สป 086/63

15
จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก
เคร่ืองพิมพ)์

21,530.00 21,530.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ผู้มีอาชีพ 1 ก.ค. 63 สป 058/63

16
จดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ (ป้องกนั
โรคไขเ้ลือดออก)

40,400.00 40,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีที เพสท์ เซอร์วิส หจก. พีที เพสท์ เซอร์วิส ผู้มีอาชีพ 10 ก.ค. 63 สป 059/63

17
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในการด้าเนิน
กจิกรรมตามโครงการฯ

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถงุทอง ร้านถงุทอง ผู้มีอาชีพ 10 ก.ค. 63 สป 060/63

18
จดัซ้ืออาหารเสริม (นม)  รร.
เทศบาลห้างฉตัร

200,575.00 200,575.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลล์ บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลล์ ผู้มีอาชีพ 10 ก.ค. 63 สป 061/63

19
จดัซ้ือวัสดุไฟฟ้าอปุกรณ์ในการ
ติดต้ังไฟประดับอาคารส้านักงาน
เทศบาลต้าบลห้างฉตัร

4,050.00 4,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงฟ้าพาณิชยล้์าปาง จ้ากดั บริษัท แสงฟ้าพาณิชยล้์าปาง จ้ากดั ผู้มีอาชีพ 20 ก.ค. 63 สป 062/63



20
จดัซ้ือกระจกโค้งจราจรโพลี
คาร์บอเนต ขนาด 24 นิว้ (แบบ
มีหมวกและประกบส้าหรับยดึเสา)

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกเวอร์เมท จ้ากดั บริษัท โกเวอร์เมท จ้ากดั ผู้มีอาชีพ 20 ก.ค. 63 สป 063/63

21
จดัซ้ือวัสดุไฟฟ้าอปุกรณ์ในการ
ติดต้ังไฟส้าหรับสถามที่ในการจดั
กจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติฯ

24,147.00 24,147.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงฟ้าพาณิชยล้์าปาง จ้ากดั บริษัท แสงฟ้าพาณิชยล้์าปาง จ้ากดั ผู้มีอาชีพ 24 ก.ค. 63 สป 064/63

22
จกัซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
(น้้ามันไฮดรอลิก ขนาด 20 ลิตร)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง อู่ทนงศักด์ิ การช่าง อู่ทนงศักด์ิ การช่าง ผู้มีอาชีพ 24 ก.ค. 63 สป 064.1/63

23
จดัซ้ืออาหารเสริม (นม)  รร.
เทศบาลห้างฉตัร

138,101.20 138,101.20 เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลล์ บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลล์ ผู้มีอาชีพ 29 ก.ค. 63 สป 065/63

24
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในการด้าเนิน
กจิกรรมตามโครงการท้าอาหาร
เพื่อสุขภาพฯ

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถงุทอง ร้านถงุทอง ผู้มีอาชีพ 30 ก.ค. 63 สป 066/63

25
จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก
เคร่ืองพิมพ)์

4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ หจก. เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ 31 ก.ค. 63 สป 067/63



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันที่ เลขที่

1 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิง 1,150.00 1,150.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ภาคเหนือชัยวัฒนา สาขา 1 บจก. ภาคเหนือชัยวัฒนา สาขา 1 ผู้มีอาชีพ 7 ส.ค. 63 เล่มที ่06 เลขที ่36

2 วัสดุก่อสร้าง 660.00 660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุนทรพาณิชย์ ร้านสุนทรพาณิชย์ ผู้มีอาชีพ 14 ส.ค. 63 ช 49/2563
3 วัสดุก่อสร้าง 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุนทรพาณิชย์ ร้านสุนทรพาณิชย์ ผู้มีอาชีพ 25 ส.ค. 63 ช 52/2563

4
จ้างเหมาบริการคัดลอก 
(ส้าเนา) แบบแปลนไฟฟ้า 
งานนติิการ

262.50 262.50 เฉพาะเจาะจง หจก. เอสเทคนคิ เซ็นเตอร์ หจก. เอสเทคนคิ เซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ 4 ส.ค. 63 สป 087/63

5
จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่
เว็บไซต์ของเทศบาล

4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เว็บ เซอร์วิส จ้ากัด บริษัท เว็บ เซอร์วิส จ้ากัด ผู้มีอาชีพ 7 ส.ค. 63 สป 088/63

6

จ้างเหมาจัดสถานที่และ
ท้าความสะอาด
หอประชุมที่ว่าการอ้าเภอ
หา้งฉัตร

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน ์ ต๊ะวงศ์ษา นายสุทัศน ์ ต๊ะวงศ์ษา ผู้มีอาชีพ 17 ส.ค. 63 สป 089/63

7
จ้างเหมาจัดท้าอาหาร
เช้า/กลางวัน/เย็น จ้านวน
 200 คน

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธารัตน ์ แก้วมะลิ นางสาวสุธารัตน ์ แก้วมะลิ ผู้มีอาชีพ 17 ส.ค. 63 สป 090/63

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ 2563
เทศบาลต าบลหา้งฉตัร

ประจ าเดอืน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ล าดบั
ที่

(๑)

รายชือ่ผู้เสนอราคา และ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้างงานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินที่
จัดซ้ือหรือจัด
จ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง



8

ค่าจ้างเหมาท้าปา้ยไวนลิ
โครงการฝึกอบรมความรู้
ด้านกฏหมาย ระเบยีบ 
ใหแ้ก่คณะผู้บริหารฯ 
ประจ้าปงีบประมาณ 
2563ฯ

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟรนด์ คอม แอนด์ สกรีนร้านเฟรนด์ คอม แอนด์ สกรีน ผู้มีอาชีพ 18 ส.ค. 63 สป 091/63

9
จ้างเหมาจัดท้าอาหาร
กลางวันและอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม

9,230.00 9,230.00 เฉพาะเจาะจง นายนคร  ชาวเขลางค์ นายนคร  ชาวเขลางค์ ผู้มีอาชีพ 18 ส.ค. 63 สป 091.1/63

10
ค่าจ้างเหมาบคุคลฝึกสอน 
(บาสโลบ) 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นางนภา  เปรมวิชัย นางนภา  เปรมวิชัย ผู้มีอาชีพ 25 ส.ค. 63 สป 092/63

11

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด้าเนนิกิจกรรมตาม
โครงการฝึกอบรมความรู้
ด้านกฏหมายฯ

1,920.00 1,920.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไทยทอยส์ พีเพิล เอเอหจก. ไทยทอยส์ พีเพิล เอเอ ผู้มีอาชีพ 18 ส.ค. 63 สป 068/63



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประจ าเดือน กันยายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วันที่ เลขที่
1 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 2,990.00 2,990.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ภาคเหนือชัยวฒันา สาขา 1 บจก. ภาคเหนือชัยวฒันา สาขา 1 ผู้มีอาชีพ 8 ก.ย. 63 เล่มที่ 06 เลขที่ 45

2 วัสดุก่อสร้าง 2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุนทรพาณิชย์ ร้านสุนทรพาณิชย์ ผู้มีอาชีพ 15 ก.ย. 63 ช 55/2563

3 อปุกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์ 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ 23 ก.ย. 63 ช 56/2563

4 วัสดุไฟฟ้าฯ 840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุนทรพาณิชย์ ร้านสุนทรพาณิชย์ ผู้มีอาชีพ 23 ก.ย. 63 ช 58/2563
5 วัสดุก่อสร้าง 2,425.00 2,425.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุนทรพาณิชย์ ร้านสุนทรพาณิชย์ ผู้มีอาชีพ 23 ก.ย. 63 ช 59/2563
6 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 1,910.00 1,910.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ภาคเหนือชัยวฒันา สาขา 1 บจก. ภาคเหนือชัยวฒันา สาขา 1 ผู้มีอาชีพ 30 ก.ย. 63 เล่มที่ 06 เลขที่ 47

7 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 17,315.00 17,315.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ผู้มีอาชีพ 25 ก.ย. 63 กองคลัง 011/63

8
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน 8112 ล้าปาง

1,940.00 1,940.00 เฉพาะเจาะจง อู่อ้ายบริการ อู่อ้ายบริการ ผู้มีอาชีพ 1 ก.ย. 63 กองคลัง 023/63

9
จ้างเหมาซ่ิมแซมเบรค 
รถจักรยานยนต์ หมายเลข
ทะเบียน 894 ล้าปาง

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง นิคมการช่าง นิคมการช่าง ผู้มีอาชีพ 15 ก.ย. 63 กองคลัง 024/63

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563
เทศบาลต าบลห้างฉตัร

ประจ าเดอืน กันยายน พ.ศ. 2563

ล าดบั
ที่

(๑)

วงเงินที่
จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง (บาท)

รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้างงานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

 (บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง



10
จ้างเหมาซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ส้านักงาน 
ชนิดต้ังโต๊ะ

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถูกดีคอมพิวเตอร์เซอร์วิส ร้านถูกดีคอมพิวเตอร์เซอร์วิส ผู้มีอาชีพ 23 ก.ย. 63 กองคลัง 025/63

11
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ระบบ Analog

17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไมครอน เน็ตเวิร์ค เทคโนโลย ีจ้ากดั บริษัท ไมครอน เน็ตเวิร์ค เทคโนโลย ีจ้ากดั ผู้มีอาชีพ 1 ก.ย. 63 สป 093/63

12

ค่าจ้างเหมาท้าป้ายไวนิล
โครงการฝึกอบรมสัมนา 
ศึกษาดูงาน คุณธรรม 
จริยธรรมฯ ประจ้าปี
งบประมาณ 2563ฯ

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟรนด์ คอม แอนด์ สกรีน ร้านเฟรนด์ คอม แอนด์ สกรีน ผู้มีอาชีพ 10 ก.ย. 63 สป 094/63

13

จ้างเหมาบริการสูบส่ิง
ปฏิกูลบ่อพักน้้าเสียหลัง
ตลาดสดเทศบาลต้าบลห้าง
ฉัตร

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมใจ  ทายะ นางสาวสมใจ  ทายะ ผู้มีอาชีพ 15 ก.ย. 63 สป 095/63

14

จ้างเหมาซ่อมแซมไดชาร์ท 
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย 
หมายเลขทะเบียน 
81-2768 ล้าปาง

980.00 980.00 เฉพาะเจาะจง รวยไดนาโม รวยไดนาโม ผู้มีอาชีพ 18 ก.ย. 63 สป 096/63



15

จ้างเหมาจัดท้าอาหาร
กลางวันในโครงการ
ฝึกอบรมสัมนา คุณธรรม 
จริยธรรมฯ

5,280.00 5,280.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธารัตน์  แก้วมะลิ นางสาวสุธารัตน์  แก้วมะลิ ผู้มีอาชีพ 18 ก.ย. 63 สป 096.1/63

16

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์
บรรทุกน้้า หมายเลข
ทะเบียน 80 - 8303 
ล้าปาง ล้าปาง

28,645.00 28,645.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตติยาเจริญยนต์ ร้านรัตติยาเจริญยนต์ ผู้มีอาชีพ 22 ก.ย. 63 สป 097/63

17
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพือ่
ด้าเนินการซ่อมแซม ประตู
ทางเข้า - ออก ตลาดสด

2,045.00 2,045.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุนทรพาณิชย์ ร้านสุนทรพาณิชย์ ผู้มีอาชีพ 15 ก.ย. 63 สป 067/63

18
จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง (แบบเตอร่ี)

4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง โจ แบตเตอร่ี โจ แบตเตอร่ี ผู้มีอาชีพ 15 ก.ย. 63 สป 068/63

19

จัดซ้ืออาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ในโครงการ
ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน คุณธรรม จริยธรรมฯ

3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแดงเบเกอร่ี ร้านแดงเบเกอร่ี ผู้มีอาชีพ 18 ก.ย. 63 สป 069/63

20
จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง (แบบเตอร่ี)

6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง โจ แบตเตอร่ี โจ แบตเตอร่ี ผู้มีอาชีพ 22 ก.ย. 63 สป 070/63

21 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 23,952.00 23,952.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ผู้มีอาชีพ 25 ก.ย. 63 สป 071/63



 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี พ.ศ.2563 
เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

 
ปัญหา อุปสรรค 

1. งบประมาณโอนมาล่าช้า ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างได้ทั้งหมด 
ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างไปประจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ ส่งผลต่อความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดความผิดพลาด 
และเวลาในการจัดหาไม่เพียงพอที่จะจัดหาตามระเบียบได้ 

2. เจ้าของโครงการ ไม่เร่งการด าเนินงาน จนเวลาล่วงเลยใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งบประมาณ            
ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ส่งผลต่อความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดความผิดพลาด 

3. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-GP ไม่มีประสิทธิภาพ ระบบหลุดบ่อย ท างานได้                      
ไม่ต่อเนี่อง ต้องใช้เวลานานในการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ 
e-GP ได้ทันตามก าหนดเวลา ส่งผลให้เกิดความล่าช้า 

4. ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน และค าวินิจฉัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างมีจ านวนมาก มีความยุ่งยากซับซ้อน มีความไม่ชัดเจนของข้อมูลในหลายเรื่อง เป็นปัญหา                   
การตีความในการปฏิบัติงาน ที่ไม่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานผิดพลาด 

5. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางโครงการเป็นงานที่ต้องท าเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง                   
เกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

6. ผู้ที่ต้องการใช้พัสดุ ระบุรายละเอียดของพัสดุที่ต้องการไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง ท าให้ต้องใช้เวลา                
ในการด าเนินการ ท าให้เกิดความล่าช้า 

7. การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพหรือรับจ้างใช้เวลานาน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการสืบหา ค้นหา 
และคิดราคา 

8. ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีภาระงานเพ่ิมมากขึ้น ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ท าให้               
การด าเนินงานไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. จัดท าแผนการจัดหาพัสดุ ส าหรับงบประมาณในการบริหารจัดการเทศบาลต าบลห้างฉัตร และ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สามารถตรวจสอบ เร่งรัด ก ากับ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่าง
ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย 

2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและปฏิทินการท างาน แจ้งให้ทุกกลุ่มทราบเพ่ือใช้ถือเป็นแนวร่วมกันอีก
ทั้งเพ่ือใช้ส าหรับเป็นการก ากับติดตาม และเร่งรัดการด าเนินการ 

3. กรมบัญชีกลางท าระบบ e-GP ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
4. ลดบางขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็นในระบบ e-GP เพ่ือให้การท างานเสร็จเร็วขึ้น 
5. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมสัมมนา เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
6. เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานต้องศึกษาระเบียบ กฎหมาย คู่มือ แนวทางปฏิบัติ

ใหม่ ๆ อยู่เสมอ และเข้ารับการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือความถูกต้องแม่นย าไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 



- 2 - 
 

7. ให้ผู้ทีต่้องการใช้พัสดุมีการวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายและ
ให้ความส าคัญต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 

8. ผู้ที่ต้องการใช้พัสดุต้องก าหนดรายละเอียดของพัสดุที่ต้องการใช้ให้ครบถ้วนชัดเจน 
9. สร้างความตระหนักให้เจ้าของโครงการ เร่งด าเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิก

จ่ายเงินงบประมาณ และเพ่ือไม่ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างไปกระจุกตัวในช่วงสิ้นปีงบประมาณ สามารถด าเนินการ
จัดหาพัสดุได้อย่างคล่องตัวและถูกต้องตามระเบียบ 
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