
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2555 
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร จังหวดัล าปาง 

ล าดบั
ที ่

งานจดัซ้ือจดัจ้าง วงเงนิ
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ (บาท) ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลอืกและราคา(บาท) หมายเหตุ 

1. 
 

โครงการ ก่อสร้างป้ายประชาสัมพนัธ์ ปริมาณ
งานขนาดกวา้ง 2.40 เมตร สูง 2.50 เมตร (หนา้ 
อาคารส านกังานเทศบาลต าบลหา้งฉตัรแม่
ตาล)  ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหา้ง
ฉตัรแม่ตาล   

25,800.- สอบราคา 
จา้ง 

1.ร้านนุกลูก่อสร้าง 25,500.- ร้านนุกลูก่อสร้าง 25,500.-  
2.ร้านบุญเรืองธุรกิจ 25,600.- 
3.หจก.ลีลาวดีบิลด้ิง 25,600.- 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้นแม่ฮาว หมู่ 3 
ปริมาณงานขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 46.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 
161.00 ตารางเมตร  (ซอยบา้นนายสงวน  ค า
แปง)  ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหา้ง
ฉตัรแม่ตาล 

71,700.- สอบราคา 
จา้ง 

1.ร้านบุญเรืองธุรกิจ 65,300.- ร้านบุญเรืองธุรกิจ 65,300.-  
2.หจก.ลีลาวดีบิลด้ิง 65,600.- 
3.ร้านสุนทรพาณิชย ์ 65,500.- 
  

3. โครงการฉาบผวิถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 
(Over Lay)  บา้นแม่ฮาว หมู่ 3 ปริมาณงาน
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 300.00 เมตร  หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 1,200 ตาราง
เมตร (สายบา้นโบสถ)์ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแม่ตาล  พร้อมป้าย
มาตรฐานฯ   

452,100.- สอบราคา 
จา้ง 

1.หจก.รัตนพงษ ์ล าปาง 450,000.- หจก.รุ่งโพธ์ิ สลิตา 363,000.-  
2.หจก.เทพเทวญัก่อสร้าง 452,100.- 
3.หจก.รุ่งโพธ์ิ สลิตา 363,000.- 

 



-2- 
ล าดบั
ที ่

งานจดัซ้ือจดัจ้าง วงเงนิ
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ (บาท) ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลอืกและราคา(บาท) หมายเหตุ 

4. 
 

 

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นแพะดอนสัก หมู่ 5  ปริมาณงาน ราง 
ระบายน ้า คสล. ขนาดกวา้งภายนอก 0.56 เมตร ลึก
ตั้งแต่ 0.58 เมตรข้ึนไป ความยาว 309 เมตร ฝาปิดราง 
คสล. บ่อพกัขนาด 0.56x0.56 เมตร ลึก 0.58 เมตร 
จ านวน 2 บ่อ พร้อมวางท่อระบายน ้า คสล. จ านวน 
33 ท่อน  (หนา้บา้นนายเอกชยั ฮาวกนัทะ ถึงหนา้
บา้นนางนภา ยวุารี)  ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลหา้งฉตัรแม่ตาล  พร้อมป้ายมาตรฐานฯ 

456,600.- สอบราคา 
จา้ง 

1.หจก.ลีลาวดี  บิลด้ิง 429,000.- ร้านสุนทรพาณิชย ์ 428,000.-  
2.ร้านใบบวัก่อสร้าง 429,000.- 
3.ร้านสุนทรพาณิชย ์ 428,000.- 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บา้นขาม
แดง หมู่ 6 ปริมาณงานขนาดกวา้ง 2.80 เมตรยาว   
19.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 
54.60 ตารางเมตร(ซอยบา้นนางนนัทนิด สันวงศต์า)  
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหา้งฉตัรแม่ตาล   

24,600.-  สอบราคา 
จา้ง 

1.ร้านบุญเรืองธุรกิจ 22,000.- ร้านบุญเรืองธุรกิจ 22,000.-  
2.หจก.ลีลาวดี บิลด้ิง 22,300.- 
3.ร้านใบบวัก่อสร้าง 22,300.- 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บา้นขาม
แดง หมู่ 6 ปริมาณงานขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 
39.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 
136.50 ตารางเมตร (ซอยบา้นนายคนึง  ยาตรา)ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลหา้งฉตัรแม่ตาล 

61,000.- สอบราคา 
จา้ง 

1.ร้านบุญเรืองธุรกิจ 55,300.- ร้านบุญเรืองธุรกิจ 55,300.- 
 

 
2.ร้านนุกลูก่อสร้าง 55,600.- 
3.ร้านสาลิกาวสัดุก่อสร้าง 55,500.- 
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ล าดบั
ที ่

งานจดัซ้ือจดัจ้าง วงเงนิ
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ (บาท) ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลอืกและราคา(บาท) หมายเหตุ 

7. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  บา้นปัน
งา้ว หมู่ 7  ปริมาณงานขนาดกวา้ง 4.00  เมตร ยาว  
50.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 
200.00 ตารางเมตร  (ซอยบา้นนายแดง  ไชยนนัตา)
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหา้งฉตัรแม่ตาล   

92,300.- สอบราคา 
จา้ง 

1.ร้านบุญเรืองธุรกิจ 85,100.- ร้านศรีวรรณพาณิชย ์ 85,000.-  
2.ร้านศรีวรรณพาณิชย ์ 85,000.- 
3.ร้านนุกลูก่อสร้าง 85,200.- 

8. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  บา้นปัน
งา้ว หมู่ 7 ปริมาณงานขนาดกวา้ง 3.50  เมตร ยาว 
15.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่   
54.25 ตารางเมตร  (ซอยบา้นนางค ามี  ยาสิทธ์ิ) ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลหา้งฉตัรแม่ตาล   

24,700.- สอบราคา
จา้ง 

1.ร้านศรีวรรณพาณิชย ์ 22,200.- ร้านศรีวรรณพาณิชย  ์ 22,200.-  
2.หจก.ลีลาวดี บิลด้ิง 24,700.- 
3.ร้านนุกลูก่อสร้าง 22,300.- 
  
  

9. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  บา้นปัน
งา้ว หมู่ 7   ปริมาณงานขนาดกวา้ง 2.50 เมตร   ยาว 
23.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 
58.75 ตารางเมตร   (ซอยบา้นนายหลา้  แลวะฤทธ์ิ)    
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหา้งฉตัรแม่ตาล    

26,300.- สอบราคา
จา้ง 

1.ร้านศรีวรรณพาณิชย ์ 23,800.- ร้านศรีวรรณพาณิชย ์ 23,800.-  
2.หจก.ลีลาวดี บิลด้ิง 26,300.- 
3.ร้านนุกลูก่อสร้าง 24,000.- 
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ล าดบั
ที ่

งานจดัซ้ือจดัจ้าง วงเงนิ
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ (บาท) ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลอืกและราคา(บาท) หมายเหตุ 

10. โครงการฉาบผวิถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต (Over 
Lay) บา้นหวัหนอง หมู่ 8 ปริมาณงานขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 400 ตารางเมตร (สายขา้งวดัดอน
มูล)ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหา้งฉตัรแม่
ตาล  พร้อมป้ายมาตรฐาน ฯ 

152,000.- สอบราคา 
จา้ง 

1.หจก.รัตนพงษ ์ล าปาง 152,000.- หจก.รุ่งโพธ์ิ สลิตา 122,000
.- 

 
2.หจก.เทพเทวญัก่อสร้าง 152,000.- 
3.หจก.รุ่งโพธ์ิ สลิตา 122,000.- 

11. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น บา้นหวั
หนอง หมู่ 8 ปริมาณงาน ติดตั้งถงับ าบดัถงัเหล็ก 
ขนาด 100 x 150 เซนติเมตร ความจุสารกรอง 950 
ลิตร พร้อมติดตั้งป๊ัมน ้าขนาด 3 hp 220V.  (หนา้วดั
ดอนมูล)ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหา้งฉตัร
แม่ตาล 

99,500.- สอบราคา
จา้ง 

1. ร้านล าปางวดีา้ อาร์ โอ
กรุ๊ป 

99,500.- หจก.ล าปางไบรท ์ 99,000.-  

2.หจก.ล าปางไบรท ์ 99,000.- 
3.ร้านศรีวรรณพาณิชย ์ 99,500.- 
  
  

12. โครงการก่อสร้างอาคารหอ้งน ้า ปริมาณงานขนาด
กวา้ง 1.80 เมตร ยาว 2.50 เมตร พื้นท่ีใชส้อย 4.50 
ตารางเมตร  (หอ้งพฒันาชุมชน ส านกัปลดัเทศบาล
ต าบลหา้งฉตัรแม่ตาล)ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลหา้งฉตัรแม่ตาล 

35,200.- สอบราคา
จา้ง 

1. ร้านนุกลูก่อสร้าง 33,000.-     ร้านนุกลูก่อสร้าง 33,000.-  
2.หจก.ดอยเหนือก่อสร้าง
(ขาดคุณสมบติั) 

30,500.- 
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ล าดบั
ที ่

งานจดัซ้ือจดัจ้าง วงเงนิ
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ (บาท) ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลอืกและราคา(บาท) หมายเหตุ 

13. โครงการก่อสร้างอาคารศูนยส์าธารณสุขมูลฐาน บา้น
ขามแดง หมู่ 6 ปริมาณงานขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 9.00 เมตร  พื้นท่ีใชส้อย 45.00 ตารางเมตร  
(บริเวณศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นขามแดง)ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลหา้งฉตัรแม่ตาล  พร้อมป้าย
มาตรฐานฯ 

273,300.- สอบราคา 
จา้ง 

1. ร้านบุญเรืองธุรกิจ 240,000.-    ร้านบุญเรืองธุรกิจ 240,000.-  
2.ร้านนุกลูก่อสร้าง 250,000.- 
3.หจก.ดอยเหนือก่อสร้าง 240,500.- 
4.หจก.ลีลาวดี บิลด้ิง 265,000.- 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  พร้อมวางท่อ
ระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหลก็ และบ่อพกัคอนกรีตเสริม
เหลก็ ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นปันงา้ว หมู่ 7 
ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร  ยาว 381.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนท่ีไม่
นอ้ยกวา่ 1,524.00 ตารางเมตร,  วางท่อระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหลก็ ปากล้ินราก ชั้น 3 ยาว 1.00 เมตร 
ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 0.50 จ านวน 33 ท่อน, ขนาด 0.40 
จ านวน 32 ท่อน และขนาด 0.20 จ านวน 8 ท่อน  และบ่อ
พกัคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาด 1.00x1.00 เมตร     จ านวน 
4 บ่อ ขนาด 0.80 x0.80 เมตร จ านวน 2 บ่อ พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหลก็ (ซอยบา้นนายเลิศ  ยาสิทธ์ิ) ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลหา้งฉตัรแม่ตาล  พร้อม
ป้ายมาตรฐานฯ 

772,800.- สอบราคา
จา้ง 

1. หจก.ดอยเหนือก่อสร้าง 772,800.- ร้านศรีวรรณพาณิชย ์ 745,000.-  
2.หจก.รุ่งโพธ์ิ สลิตา 772,800.- 
3.ร้านศรีวรรณพาณิชย ์ 745,000.- 
  
  

 



-6- 
ล าดบั
ที ่

งานจดัซ้ือจดัจ้าง วงเงนิ
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ (บาท) ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลอืกและราคา(บาท) หมายเหตุ 

15. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนดว้ยการปูแอสฟัลทติ์
กคอนกรีต  บา้นปางม่วง  หมู่ท่ี  9  ประมาณงาน  
ขนาดกวา้ง 4.00  เมตร  ยาว 175  เมตร  หนา  0.05  
เมตร  หรือพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่  700  ตารางเมตร  (ทางข้ึน
วดัพระธาตุปางม่วง) ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล
หา้งฉตัรแม่ตาล  พร้อมป้ายมาตรฐานฯ    

271,700.- สอบราคา 
จา้ง 

1. หจก.เทพเทวญัก่อสร้าง 271,700.- หจก.รุ่งโพธ์ิ สลิตา 269,000.-  
2.หจก.รุ่งโพธ์ิ สลิตา 269,000.- 
  
  

  

 
 
 

รวมราคากลางการจดัซ้ือจดัจ้างทั้งหมด ปีงบประมาณ 2555 2,839,600 รวมการจดัซ้ือจดัจ้างได้ทั้งหมด  ปีงบประมาณ  2555 2,598,100  
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  สามารถจดัซ้ือจดัจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้วงเงนิต า่กว่าทีก่ าหนดไว้  (2,839,600- 2,598,100)  100 

                                                                                                                                      2,839,600 
8.50 %  


