
ที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ซอย 1 บ้านวังหม้อ หมู่ที่ 2 
ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง

749500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพเทวัญ ก่อสร้าง หจก.เทพเทวัญ ก่อสร้าง
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เง่ือนไข

สัญญาเลขที่ 2/2564 ลงวันที่
 12 ตุลาคม 2563

2 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในงานของกองช่าง 23,250.00        23,250.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ท็อป พซีี คอมพวิเตอร์ หจก.ท็อป พซีี คอมพวิเตอร์
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เง่ือนไข

สัญญาเลขที่ 2/2564 ลงวันที่
 12 ตุลาคม 2563

3
จ้างเหมาบริการเพื่อท าความสะอาดอาคารสนง.เทศบาลต าบลต้น
ธงชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

240,000.00      240,000.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เอเอสซี คลีนแอนด์เซอร์วิส
บจก.เอเอสซี คลีนแอนด์
เซอร์วิส

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เง่ือนไข

สัญญาเลขที่ 3/2564 ลงวันที่
 10 ตุลาคม 2563

4 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ งานแผนและวิชาการ 23,900.00        23,900.00          เฉพาะเจาะจง หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เง่ือนไข

สัญญาเลขที่ 8/2564 ลงวันที่
 14 ตุลาคม 2563

5 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 รายการ กองคลัง 42,900.00        23,900.00          เฉพาะเจาะจง หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เง่ือนไข

สัญญาเลขที่ 8/2564 ลงวันที่
 14 ตุลาคม 2563

6 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ ส านักปลัด 20,500.00        20,500.00          เฉพาะเจาะจง หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เง่ือนไข

สัญญาเลขที่ 6/2564 ลงวันที่
 14 ตุลาคม 2563

7
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ า พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 
บ้านหนองละคอนพฒันา หมู่ที่ 13 ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมือง
ล าปาง จังหวัดล าปาง

439,000.00      444,200.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปาง ซี เอ็ม เอ็น คอนสตรัคชั่น
หจก.ล าปาง ซี เอ็ม เอ็น คอน
สตรัคชั่น

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เง่ือนไข

สัญญาเลขที่ 8/2564 ลงวันที่
 10 ตุลาคม 2563

8
จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ ์canon ix6870 หมายเลขครุภัณฑ์ 
486-59-0036

5,500.00         5,500.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ท็อป พซีี คอมพวิเตอร์ หจก.ท็อป พซีี คอมพวิเตอร์
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เง่ือนไข

สัญญาเลขที่ 6/2564 ลงวันที่
 10 ตุลาคม 2563

9
จ้างตรวจสอบและซ่อมบ ารุง รถยนต์เชฟโรเลต ทะเบียน กจ 8761
 ล าปาง

11,150.00        11,150.00          เฉพาะเจาะจง ธนาวัฒน์การช่าง ธนาวัฒน์การช่าง
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เง่ือนไข

สัญญาเลขที่ 5/2564 ลงวันที่
 19 ตุลาคม 2563

1.หจก.ช้างไทยการโยธา 2018 เสนอราคา 
1,377,000.00 บาท
2.บจก.เชียงใหม่ซีวิลคอนสเตชั่น เสนอราคา 
1,319,000.00 บาท
3.หจก.ล าปาง-เกาะคาขนส่ง เสนอราคา 
1,138,000.00 บาท
4.หจก.เพชรล าปางก่อสร้าง เสนอราคา 
1,224,800.00 บาท

5.หจก.สินทวีเคหะกิจ เสนอราคา 1,177,500 บาท

6.หจก.อ.ทิพย์พนูลาภ เสนอราคา 1,360,999บาท

7.หจก.บัวทองการช่าง เสนอราคา 1,179,000 บาท

8.หจก.บ้านขอ คอนสตัรคชั่น เสนอราคา 
1,110,000 บาท

11
ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน(ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในพื้นที่ต าบลต้น
ธงชัย) ประจ าเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563

20,213.76        20,213.76          เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์
บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
เสนอราคา 20,213.76 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เง่ือนไข

สัญญาเลขที่ 4/2564 ลงวันที่
 09 ตุลาคม 2563

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้ง
เทศบาลต าบลต้นธงชัย

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนมะพร้าวถึง
คลองชลประทาน และซอย 14 บ้านนายไพรวัลย์ถึงคลอง
ชลประทาน บ้านแม่ทรายค า หมู่ที่ 6 ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมือง
ล าปาง จังหวัดล าปาง

1,500,000.00    1,495,600.00     เฉพาะเจาะจง
หจก.บ้านขอ คอนสตัรคชั่น 
เสนอราคา 1,110,000 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ และ
ข้อเสนอถูกต้องครบถ้วน
 และเสนอราคาต่ าสุด

สัญญาเลขที่ 2/2564 ลงวันที่
 12 ตุลาคม 2563

10

แบบ สขร 1



ที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้ง
เทศบาลต าบลต้นธงชัย

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

แบบ สขร 1

12
ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563 
ประจ าเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563

49,271.04        49,271.04          เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์
บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
เสนอราคา 49,271.04 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เง่ือนไข

สัญญาเลขที่ 3/2564 ลงวันที่
 09 ตุลาคม 2563

13 ซ้ือ Atorvastatin 40 mg tablet 12,412.00        12,412.00          เฉพาะเจาะจง บจก.สยามฟาร์มาซูติคอล บจก.สยามฟาร์มาซูติคอล
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เง่ือนไข

สัญญาเลขที่ 84/2564 ลง
วันที่ 29 ตุลาคม 2563


