
ที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

1.หจก.เอเคเอน็จเินียร์ร่ิงซัพพลาย เสนอราคา 
423,000 บาท

2.หจก.วิภาดีแลนด์แอนด์โทรโลโฟน เสนอราคา
 422,520 บาท

1.หจก.เอเคเอน็จเินียร์ร่ิงซัพพลาย เสนอราคา 
262,450 บาท

2.หจก.ล าปาง ซี เอม็ เอน็ คอนสตรัคชั่น เสนอ
ราคา 262,800 บาท

3.หจก.เอ.เอน็.ที คอนสตรัดชั่นแอนด์เซอร์เวย์
อิง่ เสนอราคา 262,000.00 บาท

1.หจก.เอเคเอน็จเินียร์ร่ิงซัพพลาย เสนอราคา 
114.000 บาท

2.หจก.ล าปาง ซี เอม็ เอน็ คอนสตรัคชั่น เสนอ
ราคา 114,100 บาท

3.หจก.เอ.เอน็.ที คอนสตรัดชั่นแอนด์เซอร์เวย์
อิง่ เสนอราคา 113,800.00 บาท

1.หจก.ต้ันอา้ย วิศวกรรม เสนอราคา 229,500
 บาท

2.หจก.รุ่งโพธ์ิ สลิตา เสนอราคา 229,800 บาท

3.หจก อาร์พเีอสแอลพลัท์ เสนอราคา 
230,000 บาท
1.หจก.เพชรล าปางกอ่สร้าง เสนอราคา 
512,600 บาท
2.หจก.เอเคเอน็จเินียร์ร่ิงซัพพลาย เสนอราคา 
483,000 บาท
3.หจก.สุรสิทธ์ิพาณิชย์ เสนอราคา 520,000 
บาท
4.หจก.ชณภัยคอนสตรัคชั่น เสนอราคา 
569,000 บาท
5.หจก.ล าปาง รัตนโกสินทร์ เสนอราคา 
520,000 บาท
6.หจก.สะสมทรัพย์ เอน็จเินียร์ร่ิง เสนอราคา 
545,000 บาท

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
เทศบาลต าบลต้นธงชัย

วันที่ 30 พฤจิกายน พ.ศ. 2563 

263,000.00             270,000.00             
โครงการขยายไหล่ทางภายในหมูบ่้าน บริเวณโค้ง
หน้าบ้าน นายจรวย บ้านหว้ยทราย หมูท่ี ่4 ต าบล
ต้นธงชัย อ าเภอเมือง จงัหวัดล าปาง

2

1
โครงการกอ่สร้างหอกระจายข่าว บ้านต้นธงชัย หมู่
ที ่1 ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จงัหวัด
ล าปาง

549,000.00             514,300.00             เฉพาะเจาะจง
หจก.วิภาดีแลนด์แอนด์โทรโลโฟน เสนอราคา 
422,520 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไข

เลขทีสั่ญญา 16/2564 วันที ่
16/11/2564

เฉพาะเจาะจง
หจก.เอ.เอน็.ที คอนสตรัดชั่นแอนด์เซอร์เวย์อิง่ 
เสนอราคา 262,000.00 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ และ
ข้อเสนอถูกต้องครบถ้วน
 และเสนอราคาต่ าสุด

เลขทีสั่ญญา 14/2564 วันที ่
11/11/2563

หจก.เอ.เอน็.ที คอนสตรัดชั่นแอนด์เซอร์เวย์อิง่ 
เสนอราคา 113,800.00 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ และ
ข้อเสนอถูกต้องครบถ้วน
 และเสนอราคาต่ าสุด

เลขทีสั่ญญา13/2564 วันที ่
11/11/2563

หจก.ต้ันอา้ย วิศวกรรม เสนอราคา 229,500 บาท
เป็นผู้มีคุณสมบัติ และ
ข้อเสนอถูกต้องครบถ้วน
 และเสนอราคาต่ าสุด

สัญญาเลขที ่15/2564 ลงวันที ่
16/11/2563

3
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6/9 บ้านวัง
หม้อเจดีย์ซาว หมูท่ี ่12  ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมือง
 จงัหวัดล าปาง

115,200.00             114,000.00             e-bidding

4

จา้งปรับปรุงเสริมผิวจราจร บริเวณหน้าบ้านนายศรี
จนัทร์ ดวงมะวงค์ ถึงหน้าบ้านนายอาคม วงศ์ค า 
บ้านพระเจา้ทันใจ หมูท่ี ่3 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง
ล าปาง จ.ล าปาง

230,000.00             237,400.00             e-bidding

หจก.เพชรล าปางกอ่สร้าง เสนอราคา 512,600 
บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ และ
ข้อเสนอถูกต้องครบถ้วน
 และเสนอราคาต่ าสุด

สัญญาเลขที ่25/2564 ลงวันที ่
26/11/2563

5

กอ่สร้างระบบระบายน้ า (ปากทางซอย 5 ถึงปาก
ทางซอย 8) บ้านหว้ยฮี หมูที ่7 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง
ล าปาง จ.ล าปาง ตามแบบ ทต.ต้นธงชัย เลขที ่
7-1.2/2563

590,800.00             590,800.00             e-bidding

แบบ สขร 1



ที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
เทศบาลต าบลต้นธงชัย

วันที่ 30 พฤจิกายน พ.ศ. 2563 

แบบ สขร 1

6 โครงการ จดัซ้ือยางแอสฟลัท์ชนิดถุง (ยางมะตอย) 50,000.00               50,000.00               เฉพาะเจาะจง อายยางมิกซ์ อายยางมิกซ์
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไข

สัญญาเลขที ่2/2564 ลงวันที ่
02/11/2563

7 โครงการซ้ือมูล่ี่กนัแดดพร้อมติดต้ัง 9,750.00                 9,750.00                 เฉพาะเจาะจง บจก.อาร์ตรูม ครีเอทีฟ ดีไซน์ บจก.อาร์ตรูม ครีเอทีฟ ดีไซน์
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไข

สัญญาเลขที ่3/2564 ลงวันที ่
04/11/2563

8
จา้งตรวจสอบและซ่อมบ ารุงยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5895 ล าปาง

12,864.61               12,864.61               เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางศิริชัย หจก.ล าปางศิริชัย
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไข

สัญญาเลขที ่7/2564 ลงวันที ่
06/11/2563

9
จา้งปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนสายหล่ายโต้ง บ้าน
ศรีดอนชัย หมูท่ี ่5 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองล าปาง จ.
ล าปาง

372,000.00             229,800.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ต้ันอา้ย วิศวกรรม หจก.ต้ันอา้ย วิศวกรรม
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไข

สัญญาเลขที ่11/2564 ลงวันที ่
09/11/2563

10
จา้งกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหอย
 บ้านแม่ทรายค า หมูท่ี ่6 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองล าปาง
 จ.ล าปาง

361,000.00             342,400.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปาง ซี เอม็ เอน็ คอนสตรัคชั่น
หจก.ล าปาง ซี เอม็ เอน็ คอนสตรัคชั่น เสนอราคา
 342,000 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไข

สัญญาเลขที ่10/2564 ลงวันที ่
09/11/2563

11
จา้งกอ่สร้างถนนดินลูกรัง สายบ้านต้นธงชัย หมูท่ี ่1
 บ้านวังหม้อเจดีย์ซาว(เหมืองกลาง) หมูท่ี ่12  ต.
ต้นธงชัย อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง

493,000.00             472,700.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีทนการกอ่สร้าง หจก.ศรีทนการกอ่สร้าง เสนอราคา 472,700 บาท
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไข

สัญญาเลขที ่12/2564 ลงวันที ่
09/11/2563

12
จา้งจดัขบวนและตกแต่งขบวนอาสนาพระเจา้ ตาม
โครงการตามรอยศรัทราไหว้สาอริยสงฆ์เจา้ หลวง
พอ่เกษม เขมโก

71,150.00               71,150.00               เฉพาะเจาะจง นางวราภรณ์ ศิริวงศ์ นางวราภรณ์ ศิริวงศ์ เสนอราคา 71,150 บาท
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไข

สัญญาเลขที ่12/2564 ลงวันที ่
24/11/2563

13
จา้งกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 16 บ้าน
แม่ทรายค า หมูท่ี ่6 ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมือง
ล าปาง จงัหวัดล าปาง

191,000.00             181,100.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปาง ซี เอม็ เอน็ คอนสตรัคชั่น
หจก.ล าปาง ซี เอม็ เอน็ คอนสตรัคชั่น เสนอราคา
 181,000 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไข

สัญญาเลขที ่20/2564 ลงวันที ่
18/11/2563

14
จา้งกอ่สร้างระบบระบายน้ าซอยบ้านนายอ านวย 
กนัทาค า (ซอย 10 ) บ้านหว้ยฮี หมูท่ี ่7 ต าบลต้น
ธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จงัหวัดล าปาง

482,000.00             482,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปาง ซี เอม็ เอน็ คอนสตรัคชั่น
หจก.ล าปาง ซี เอม็ เอน็ คอนสตรัคชั่น เสนอราคา
 482,000 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไข

สัญญาเลขที ่19/2564 ลงวันที ่
18/11/2563

15
ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระหว่างวันที ่14-30
 พฤศจกิายน 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในพืน้ทีต่ าบลต้นธงชัย)

12,762.24               12,762.24               เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เสนอราคา 12762.24
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไข

สัญญาเลขที ่11/2564 ลงวันที ่
12/11/2563

16
ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน 
1/2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โรงเรียนใน
พืน้ทีต่ าบลต้นธงชัย)

31,107.96               31,107.96               เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์
บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เสนอราคา 31107.96 
บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไข

สัญญาเลขที ่10/2564 ลงวันที ่
12/11/2563

17
จา้งตรวจสอบและซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 2 เคร่ือง ส านักปลัด

16,478.00               16,478.00               เฉพาะเจาะจง ร้านวิสูตรพาณิชย์ ร้านวิสูตรพาณิชย์ เสนอราคา 16,478 บาท
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไข

สัญญาเลขที ่8/2564 ลงวันที ่
02/11/2563
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แบบ สขร 1

1.หจก.บิลาเป็ง เสนอราคา 949,500 บาท

2.หจก.เพชรล าปางกอ่สร้าง เสนอราคา 
838,000 บาท

3.หจก.ชัยชนาวุฒิ 5 เสนอราคา 848,000 บาท

4.หจก.เอเคเอน็จเินียร่ิงซัพพลาย เสนอราคา 
777,777 บาท

5.หจก.สุรสิทธ์ิพาณิชย์ เสนอราคา 850,000 
บาท

6.หจก.รุจ ิเดเวลลอปเม้นท์ เสนอราคา 
869,000 บาท

7.หจก.รัตนกจิ 9 เสนอราคา 830,000 บาท

8.หจก.ล าปาง รัตนโกสินทร์ เสนอราคา 
839,000 บาท

9.หจก.สะสมทรัพย์ เอน็จเินียร่ิง เสนอราคา 
777,000 บาท

14
เป็นผู้มีคุณสมบัติ และ
ข้อเสนอถูกต้องครบถ้วน
 และเสนอราคาต่ าสุด

สัญญาเลขที ่21/2564 ลงวันที ่
23/11/2563

หจก.สะสมทรัพย์ เอน็จเินียร่ิง เสนอราคา 
777,000 บาท

e-bidding950,000.00             950,000.00             
ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างระบบระบายน้ า บ้าน

หว้ยฮี หมูท่ี ่7 ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง 
จงัหวัดล าปาง


