
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2556 
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1. 
 

โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ปริมาณงานขนาดกว้าง 10.00 
เมตร  ยาว 24.00 เมตร พื้นที่ใช้สอย 240.00 ตารางเมตร 
(บริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน แม่ฮาว)ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  พร้อมป้าย
มาตรฐานฯ   

1,135,300.- สอบราคา 
จ้าง 

1.ร้านนุกูลก่อสร้าง 1,120,000.- ร้านนุกูลก่อสร้าง 1,120,000.-  
2.หจก.เจริญรุ่งเรืองก่อสร้าง 
ขาดคุณสมบัต ิ

1,100,000.- 

2.หจก.ดอยเหนือก่อสร้าง 1,126,000.- 
3.บริษัท กิจการร่วมค้า  
เค.เค.เอ็นพี จ ากัด 

1,135,000.- 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ปริมาณงาน.
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  พร้อมป้าย
มาตรฐานฯ  สถานที่ก่อสร้าง. บ้านสถานี หมู่ 4 ต าบลห้าง
ฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  (ซอยบ้านนายจันทร์  
วงศ์ทา) 

502,500.- ประกวดราคา 
จ้าง 

e-Auction 

1.หจก.เจริญรุ่งเรืองก่อสร้าง 490,000.- .หจก.เจริญรุ่งเรือง
ก่อสร้าง 

490,000.-  
2.บริษัท กิจการร่วมค้า  
เค.เค.เอ็นพี จ ากัด 

500,000 

3.หจก.อัญธีก่อสร้าง 501,450.- 
4.หจก.ลีลาวดี บิลดิ้ง 501,500.- 
5.หจก.วงศ์จิระ 501,500.- 
6.หจก.บัวทองการช่าง 501,500 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน.ถนน ขนาดกว้าง 
3.50 - 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 364.00 ตารางเมตร  พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล.ชั้น 3  ขนาด 1.00  เมตร  จ านวน 85 ท่อน 
บ่อพักขนาด 1.43 × 1.43  เมตร  จ านวน  9  บ่อ  ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  พร้อมป้าย
มาตรฐานฯ  สถานที่ก่อสร้าง.บ้านขามแดง  หมู่ 6 ต าบล
ห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  (สายหน้าบ้านโก
เนี้ยว) 

737,700.- ประกวดราคา 
จ้าง 

e-Auction 

1.หจก.ล าปางสุนันเจริญ 735,400.- หจก.ล าปางสุนันเจริญ 735,400.-  
2.หจก.แม่วังก่อสร้าง 736,700.- 
3.หจก.บัวทองการช่าง 736,700.- 
4.หจก.วงศ์จิระ 736,700.- 
5.หจก.เจริญรุ่งเรืองก่อสร้าง 736,700.- 
6.หจก.อัญธีก่อสร้าง 736,700.- 



 
 

-2- 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

4. 
 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน.ถนนขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 228.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 912.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบาย
น้ า คสล.ชั้น 3  ขนาด 0.60  เมตร  จ านวน 33 ท่อน บ่อ
พักขนาด 0.40  เมตร  จ านวน  13  ท่อน  ยาว  53  เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  พร้อม
ป้ายมาตรฐานฯ  สถานที่ก่อสร้าง.บ้านปันง้าว  หมู่ 7 ต าบล
ห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  (สายบ้านใหม่ลม
เย็นถึงถนนพหลโยธินตั้งแต่บ้านนายหลั่น  ษีเป็ง ถึงบ้าน
นายวีรชัย  ปันดี) 

559,700.- ประกวดราคา 
จ้าง 

e-Auction 

1.หจก.ลีลาวดี  บิลดิ้ง 558,200.- ร้านสุนทรพาณิชย์ 558,200.-  
2.หจก.เจริญรุ่งเรืองก่อสร้าง 558,700.- 
3.หจก.บัวทองการช่าง 558,700.- 
4.หจก.อัญธีก่อสร้าง 558,700.- 

5. โครงการปรับปรุงถนนด้วยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ปริมาณงานขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 576 ตารางเมตร   ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  พร้อมป้าย
มาตรฐานฯ  สถานที่ก่อสร้างบ้านหัวหนอง หมู่ 8 ต าบล
ห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง (สายข้างวัดดอน
มูล) 

228,800.-  ประกวดราคา 
จ้าง 

e-Auction 

1.หจก.รัตนพงษ์ล าปาง 227,500.- หจก.รัตนพงษ์ล าปาง 227,500.-  
2.หจก.ศิลาแม่ทะ 228,400.- 
  

6. โครงการปรับปรุงถนนด้วยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00  เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร   
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  พร้อม
ป้ายมาตรฐานฯ  สถานที่ก่อสร้างบ้านปางม่วง หมู่ 9ต าบล
ห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด ล าปาง (ทางขึ้นวัด 
พระธาตุปางม่วง) 

238,700.- ประกวดราคา 
จ้าง 

e-Auction 

1.หจก.ศิลาแม่ทะ 237,700.- หจก.ศิลาแม่ทะ 237,700.-  
2.หจก.รัตนพงษ์ล าปาง 238,000.- 
3.หจก.เทพเทวัญก่อสร้าง 238,200.- 
4.หจก.สินทวีเคหะกิจ 238,300.- 
5.หจก.เจริญรุ่งเรืองก่อสร้าง 238,300.- 



 
-3- 

 

 
 
 

 

 

 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

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

7. โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ติดตั้ง
เครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า  ตัวรถชนิด 6ล้อ  
เครื่องยนต์ดีเซล มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 170  
แรงม้า  ด้านหลังหัวเก๋งระหว่างถังบรรจุน้ าติดตั้ง
เครนไฮดรอลิคสามารถยกสูงได้ ไม่น้อยกว่า 12 เมตร 
จากพ้ืนดิน ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกน้ ามี
ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า  4,000  ลิตร  ตัวชุดถัง
บรรจุน้ า  เป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพสูง  ผลิตและ
ประกอบจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO.9001  ในขอบข่ายการ
ออกแบบและพัฒนา การผลิต การบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งาน
มาก่อน  จ านวน  1  คัน 

3,000,000.- ประกวดราคา 
จ้าง 

e-Auction 

บริษัท ฤทธิกร  วิศวกรรม  
จ ากัด 

2,705,000.- บริษัท ฤทธิกร  
วิศวกรรม  จ ากัด 

2,705,000.-  

บริษัท เอ็มดี ทรัค แอนด์ 
อีควิปเมนท์ จ ากัด 

2,708,000.- 

บริษัท แกรนด์ ทรัค แอนด์ 
แมชชีนเนอร่ี จ ากัด 

2,710,000.- 

รวมราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ปีงบประมาณ 2556 6,402,700.- รวมการจัดซื้อจัดจ้างได้ทั้งหมด  ปีงบประมาณ  2556 
 

6,073,800.-  

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้วงเงินต่ ากว่าที่ก าหนดไว้  (6,402,700- 6,073,800)  100 
                                                                                                                   6,402,700 

5.14%  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมา

ณ 
(ราคา
กลาง) 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา(บาท) หมายเหตุ 

7. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กปริมาณ
งานขนาดกว้าง 3 .50 เมตร ยาว 6.60 เมตร สูง 4.10 
เมตร    ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่
ตาล  พร้อมป้ายมาตรฐานฯ สถานที่ก่อสร้างบ้านแพะ
ดอนสัก หมู่ 5 ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง   

280,700.- วิธีพิเศษ 1.หจก.ลีลาวดี บิลดิ้ง 280,900.- หจก.วัชราภรณ์คอน
สตรัคชั่น 

280,700.-  
2.หจก.บัวทองการช่าง 282,000.- 
3.หจก.วัชราภรณ์คอน
สตรัคชั่น 

280,700.- 


