
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2557 
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1. 
 

โครงการก่อสร้างอาคารระบบปรับปรุงคุณภาพน้้า บ้านปาง
ม่วง หมู่ 9ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 9.00เมตร 
พื้นที่ใช้สอย 36 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมป้ายมาตรฐานฯ  สถานท่ีก่อสร้าง
บ้านปางม่วง หมู่ 9 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ล้าปาง ( บริเวณ
โรงเรียนบ้านปางม่วง (เดิม) ) 
 

395,400 สอบราคา 
จ้าง 

หจก.ลีลาวดี บิลดิ้ง  376,000 หจก.ลีลาวดี บิลดิ้ง 376,000  
ร้านสุนทรพาณิชย์ 376,800 

2. โครงการก่อสร้างทางลาด ขึ้น – ลง พร้อมราวจับ ส้าหรับคน
พิการ ภายในส้านักงานเทศบาลต้าบล 
ห้างฉัตรแม่ตาล จ้านวน  2 จุด คือ 
 - จุดที่ 1 อาคารส้านักงาน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.50 
เมตร ยาว 4.00 เมตร และติดตั้งราวจับท่อ 
สแตนเลส ขนาด 1 1/2 นิ้ว  
 - จุดที่ 2 อาคารหอประชุม  ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.50 
เมตร ยาว 3.00 เมตร พร้อมชาพัก  
ขนาด 2.50x 2.50 เมตร และติดตั้งราวจับท่อสแตนเลส 
ขนาด 1 1/2 นิ้ว  ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
9.00เมตร พ้ืนท่ีใช้สอย 36 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมป้ายมาตรฐานฯ  สถานท่ี
ก่อสร้างภายในเทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล ต.ห้างฉัตร อ.
ห้างฉัตร จ.ล้าปาง 
 

75,000 สอบราคา 
จ้าง 

หจก.ดอยเหนือก่อสร้าง 
 

74,500 หจก.ดอยเหนือ
ก่อสร้าง  

74,500  

หจก.พี พี คอนสตัคชั่น 75,000 

 
 
 
 
 



-2- 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

3. 
 

 

โครงการก่อสร้างระบบกรองน้้าบาดาล บ้านแม่ฮาว หมู่ 3  
ปริมาณงานระบบกรองน้้าบาดาล ขนาด 10  
ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมป้ายมาตรฐานฯ   
สถานท่ีก่อสร้าง บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.
ล้าปาง (ประปาประจ้าหมู่บ้าน)   
 

302,000 สอบราคา 
จ้าง 

หจก.สัญชัยพาณิชย์ล้าปาง 284,000 หจก.สัญชัยพาณิชย์
ล้าปาง 

284,000  
หจก.ลีลาวดี บิลดิ้ง 302,400 

4. โครงการก่อสร้างถังน้้าใส บ้านแม่ฮาว หมู่ 3ปริมาณงาน 
ขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมป้าย
มาตรฐานฯ  สถานท่ีก่อสร้าง บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ต.ห้างฉัตร 
อ.ห้างฉัตร จ.ล้าปาง (ประปาประจ้าหมู่บ้าน) 

552,400 สอบราคา 
จ้าง 

หจก.สัญชัยพาณิชย์ล้าปาง 552,000 หจก.สัญชัยพาณิชย์
ล้าปาง 

552,000  
หจก.ลีลาวดี บิลดิ้ง 552,400 
  

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามแดง หมู่ 6 
จ้านวน 3 จุด  

- จุดท่ี 1 ซอยบ้านนายสุพจน์ ฉัตรค้าแปงปริมาณงาน  
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15   เมตร  หรือ
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 62.50 ตารางเมตรตามแบบแปลนของเทศบาล
ต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

- จุดท่ี 2 ซอยข้างบ้านโกเน้ียวปริมาณงาน ขนาด 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 17 เมตร หนา 0.15เมตร    หรือพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 68 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลห้าง
ฉัตรแม่ตาล 

- จุดท่ี 3 ซอยข้างบ้านโกเน้ียวปริมาณงาน ขนาด 
กว้าง 4.00เมตร ยาว 17 เมตร หนา 0.15เมตร    หรือพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 68 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลห้าง
ฉัตรแม่ตาลตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
พร้อมป้ายมาตรฐานฯ 
สถานท่ีก่อสร้าง บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.
ล้าปาง (ประปาประจ้าหมู่บ้าน) 

145,400 สอบราคา 
จ้าง 

หจก.ล้าปางบุญเรืองธุรกิจ 145,400 หจก.ลีลาวดี บิลดิ้ง 145,000  
หจก.ลีลาวดี บิลดิ้ง 145,000 
บจก.กิจการร่วมค้า เค.เค.เอ็น.
พี 

145,400 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

6. 
 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามแดง หมู่ 6
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 568 ตารางเมตร  ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมป้ายมาตรฐานฯ
สถานท่ีก่อสร้าง บ้านขามแดง หมู่ 6   ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร 
จ.ล้าปาง (ซอยบ้านนายฤทธิ์ ติไชย) 
 

298,800 สอบราคา 
จ้าง 

หจก.ล้าปางบุญเรืองธุรกิจ 298,500 หจก.ลีลาวดี บิลดิ้ง 298,000  
หจก.ลีลาวดี บิลดิ้ง 298,000 

  หจก.ล้าปางรัศมีรุ่งเรือง 298,800    

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ 7
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 692 ตารางเมตร  ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมป้ายมาตรฐานฯ
สถานท่ีก่อสร้าง บ้านปันง้าว หมู่ 7 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.
ล้าปาง (ซอยบ้านนางบัวแก้ว โยปินตา) 
 

363,000 สอบราคา 
จ้าง 

บจก.ภูริพันธุ์ 363,000 ร้านสุนทรพาณิชย ์ 361,500  
บจก.กิจการร่วมค้า เค.เค.เอ็น.
พี 

363,000 

ร้านสุนทรพาณิชย ์ 361,500 

8. 
 
 

 

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ 7  
 (ซอยบ้านนายค้าแก้ว  หมื่นค้าแปง)ปริมาณงาน  
ขนาดกว้าง 2.50 – 3.00 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 374 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
พร้อมป้ายมาตรฐานฯ  

199,100 สอบราคา 
จ้าง 

บจก.ภูริพันธุ์ 199,100 ร้านสุนทรพาณิชย ์ 198,000  
 
 

บจก.กิจการร่วมค้า เค.เค.เอ็น.
พี 

199,100 

ร้านสุนทรพาณิชย ์ 198,000 

9. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ 7   
(ซอยบ้านนายสุแมน  เทพรักษา)ปริมาณงาน  
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร ตามแบบ 
แปลนของเทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมป้ายมาตร 
ฐานฯ สถานท่ีก่อสร้าง.บ้านปันง้าว หมู่ 7  
ต้าบลห้างฉัตร อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง  

238,700 สอบราคา 
จ้าง 

บจก.ภูริพันธุ์ 238,700 ร้านสุนทรพาณิชย ์ 237,500  
บจก.กิจการร่วมค้า เค.เค.เอ็น.
พี 

238,700 

ร้านสุนทรพาณิชย ์ 237,500 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

10. 
 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ 9
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 73 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 292 ตารางเมตร  ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมป้ายมาตรฐานฯ
สถานท่ีก่อสร้าง บ้านปางม่วง หมู่ 9 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.
ล้าปาง (สายทางขึ้นศาลเจ้าพ่อขุนตาน) 
 

152,400 สอบราคา 
จ้าง 

หจก.ล้าปางบุญเรืองธุรกิจ 152,000 บจก.ภูริพันธุ์ 151,400  
บจก.ภูริพันธุ์ 151,400 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ 9
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร  ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมป้าย
มาตรฐานฯสถานท่ีก่อสร้าง บ้านปางม่วง หมู่ 9 ต.ห้างฉัตร อ.
ห้างฉัตร จ.ล้าปาง (ซอยบ้านนายอดิศร บุญมา) 
 

117,200 สอบราคา 
จ้าง 

หจก.ล้าปางบุญเรืองธุรกิจ 109,900 บจก.ภูริพันธุ์ 109,000  
บจก.ภูริพันธุ์ 109,000 
  

12. 
 
 

 

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบาย
น้้า บ้านแม่ฮาว  หมู่ 3  (สายบ้านนายเลิศ   ตันตา) 
ปริมาณงาน  ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.00  
เมตร  ยาว 9.00  เมตร  พร้อมติดตั้งราวกันตก  และวางท่อ
ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 
เมตร  จ้านวน  2  ท่อน  พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 1.45 x 1.45  เมตร  จ้านวน  1 บ่อ  ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต้าบล ห้างฉัตรแม่ตาล    
สถานท่ีก่อสร้าง   บ้านแม่ฮาว    หมู่  3   ต้าบลห้างฉัตร  
อ้าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล้าปาง    

95,700 ตกลงราคา ร้านสุนทรพาณิชย ์ 95,500 ร้านสุนทรพาณิชย ์ 95,500  
หจก.ล้าปางเชิดชัย 95,600 

หจก.รุ่งโพธิ์  สลิตา 95,700 
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ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านปัน
ง้าว    หมู่ 7  (หน้าบ้านนางกษมา  พาอินทร)์ 
ปริมาณงาน  ขนาดปากรางภายในกว้าง  0.30  เมตร  ลึก  
0.40  เมตร  ยาว  20.00  เมตร  ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบล ห้างฉัตรแม่ตาล   สถานท่ีก่อสร้าง   บ้านปัน
ง้าว    หมู่ 7  ต้าบลห้างฉัตร  อ้าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล้าปาง 
    

  ร้านสุนทรพาณิชย ์ 48,000 ร้านสุนทรพาณิชย ์ 48,000  
หจก.ล้าปางเชิดชัย 48,800 
หจก.รุ่งโพธิ์  สลิตา 48,300 

14. 
 

 

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
บ่อพัก บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5  ปริมาณ 
งาน วางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 เมตร 
จ้านวน 124 ท่อน  พร้อมบ่อพัก              ขนาด 0.84x 
0.84 เมตร จ้านวน 13 บ่อ ความยาว 134 เมตร  ตามแบบ 
แปลนของเทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมป้ายมาตรฐาน
ฯ  สถานท่ีก่อสร้าง บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 ต.ห้างฉัตร อ.ห้าง
ฉัตร จ.ล้าปาง (ซอย สปอ.จากบ้านนายสวิง หน่อวงศ์ ถึงบ้าน
นายวิรัตน์ หน่อวงศ์) 
 

186,300 สอบราคา 
จ้าง 

ร้านสุนทรพาณิชย ์ 181,000 ร้านสุนทรพาณิชย ์ 181,000  
หจก.ลีลาวดี บิลดิ้ง 182,400 

15. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
บ่อพัก บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5  ปริมาณงาน วางท่อระบาย
น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 เมตร จ้านวน 230 ท่อน  
พร้อมบ่อพัก   ขนาด 0.84x 0.84 เมตร จ้านวน 23 บ่อ 
ความยาว 249 เมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลห้าง
ฉัตรแม่ตาล พร้อมป้ายมาตรฐานฯ  สถานท่ีก่อสร้าง บ้านแพะ
ดอนสัก หมู่ 5 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ล้าปาง (สายหน้า
ศาลาเอนกประสงค์ บริเวณหอกระจายข่าว ถึงบ้านนายค้า 
หน่อวงศ์) 
 

325,500 สอบราคา 
จ้าง 

หจก.ลีลาวดี บิลดิ้ง 317,800 หจก.ดอยเหนือ
ก่อสร้าง 

317,500  
หจก.ดอยเหนือก่อสร้าง 317,500 
  

หจก.ล้าปางเชิดชัย 132,100 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
(บาท) 

หมายเหตุ 

16. 
 
 

 

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
ประจ้าหมู่บ้าน บ้านสถานี หมู่ 4 ปริมาณงาน ซ่อมแซมหลังคา 
จ้านวน 45 ตารางเมตร เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปูพ้ืน
กระเบื้องเคลือบ    จ้านวน 64 ตารางเมตร และทาสีอาคาร   
ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมป้าย
มาตรฐานฯ  สถานท่ีก่อสร้าง บ้านสถานี หมู่ 4 ต.ห้างฉัตร อ.
ห้างฉัตร จ.ล้าปาง 
 

132,100 สอบราคา 
จ้าง 

หจก.ลีลาวดี บิลดิ้ง 126,700 หจก.ลีลาวดี บิลดิ้ง 126,700  
หจก.ล้าปางเชิดชัย 132,100 

17. 
 

 

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮาว หมู่ 3 
ปริมาณงาน ปรับปรุงห้องน้้า ต่อเติมหลังคากันสาด ขนาด 
3.00x 4.00 เมตร ต่อเติมหลังคากันแดด ขนาด 8.00x4.50 
เมตร และต่อเติมห้องครัว ขนาด 3.00x5.00 เมตร    ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมป้ายมาตรฐานฯ
สถานท่ีก่อสร้าง บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.
ล้าปาง  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮาว) 
 
 

109,000 สอบราคา หจก.ลีลาวดี บิลดิ้ง 104,000 หจก.ลีลาวดี บิลดิ้ง 104,000  
หจก.ล้าปางเชิดชัย 109,000 

18. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามแดง  หมู่ 
6  ปริมาณงาน  ปรับปรุงห้องน้้า  ติดตั้งเหล็กดัดประตู-
หน้าต่าง  และเทคอนกรีตพื้นสนามเด็กเล่น  ขนาดกว้าง 
7.80 x 15.00 เมตร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามแดง)  ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล   สถานท่ี
ก่อสร้าง  บ้านขามแดง  หมู่ 6  บ้านห้างฉัตร  ต้าบลห้างฉัตร  
อ้าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล้าปาง   
 
 
 

66,800 ตกลงราคา นายพิสิฐ  วงศ์ประเสริฐ 66,600 นายพิสิฐ  วงศ์ประเสริฐ 66,600  
ร้านบุญเรืองธุรกิจ 66,800 
ร้านสุนทรพาณิชย์ 66,800 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา(บาท) หมายเหตุ 

19. 
 
 

 

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปัน
ง้าว  หมู่ 7   ปริมาณงาน   ติดตั้งเหล็กดัดประตู จ้านวน 2 
ชุด   และติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง จ้านวน  36  แผง(ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปันง้าว)  ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต้าบลห้างฉัตรแม่ตาลสถานท่ีก่อสร้าง  บ้านปันง้าว   หมู่ 7  
บ้านห้างฉัตร  ต้าบลห้างฉัตร  อ้าเภอห้างฉัตร  จังหวัด
ล้าปาง 
 

11,200 ตกลงราคา นายพิสิฐ  วงศ์ประเสริฐ 11,100 นายพิสิฐ  วงศ์ประเสริฐ 11,100  
ร้านบุญเรืองธุรกิจ 11,200 

ร้านสุนทรพาณิชย์ 11,200 

20. โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ติดตั้ง
เครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า  ตัวรถชนิด 6ล้อ  
เครื่องยนต์ดีเซล มีก้าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 170  
แรงม้า  ด้านหลังหัวเก๋งระหว่างถังบรรจุน้้าติดตั้ง
เครนไฮดรอลิคสามารถยกสูงได้ ไม่น้อยกว่า 12 เมตร 
จากพ้ืนดิน ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกน้้ามี
ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า  4,000  ลิตร  ตัวชุดถัง
บรรจุน้้า  จ้านวน  1  คัน   

3,000,000 e-Auction บริษัท  ฤทธิกร  วิศกรรม 
จ้ากัด 

2,705,000 บริษัท  ฤทธิกร  วิศกร
รม จ้ากัด 

2,705,000  

บริษัท เอ็มดี ทรัค แอนด์ 
อีควิปเมนท์  จ้ากัด 

2,708,000 

บริษัท  แกรนด์ ทรัค 
แอนด์   แมชชินเนอร่ี 
จ้ากัด 

2,710,000 

 

 
 
 

รวมราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ปีงบประมาณ 2557 6,814,800.- รวมการจัดซื้อจัดจ้างได้ทั้งหมด  ปีงบประมาณ  2557 
 

6,442,300.-  

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   ได้วงเงินต่ ากว่าที่ก าหนดไว้  (6,814,800- 6,442,300)  100 
                                                                                                                   6,814,800 

5.46%  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


