
ที่ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอและราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1
ซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพือ่ใช้ในกองคลัง เทศบำล
ต ำบลต้นธงชัย

22,009.00               22,009.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำพนัธ์ ร้ำนรัตนำพนัธ์
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำม
เง่ือนไข

สัญญำเลขที ่18/2564 ลง
วันที ่03/12/2563

2
จำ้งตรวจสอบและซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะและ
ขนส่ง รถบรรทุกขยะท้ำย หมำยเลขทะเบียน 
80-8924 ล ำปำง

7,750.00                 7,750.00                 เฉพำะเจำะจง ธนำวัฒน์กำรช่ำง ธนำวัฒน์กำรช่ำง
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำม
เง่ือนไข

สัญญำเลขที ่กองช่ำง 
4/2564 ลงวันที ่
18/12/2563

1.หจก.ล ำปำงวอเตอร์เทค เสนอรำคำ 561,000
 บำท
2.บจก.มิซูอ ิอเิล็กเทค เสนอรำคำ 495,000 
บำท
3.บจก.เทพอภิญญำ เอน็จเินียร่ิง แอนด์เซอร์วิส
 เสนอรำคำ 528,000 บำท

4
ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ประกอบเคร่ืองเสียง จ ำนวน 4 
รำยกำร

               17,170.00                17,170.00 เฉพำะเจำะจง เอไอ-ไพศำล ล ำปำง เอไอ-ไพศำล ล ำปำง
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำม
เง่ือนไข

สัญญำเลขที ่20/2564 ลง
วันที ่21/12/2563

5
ซ้ือดอกไม้ประดับเพือ่ใช้ประดับตกแต่งซุ้มสวัสดีปี
ใหม่ 2564

               19,500.00                19,500.00 เฉพำะเจำะจง รวีกำร์เด้น รวีกำร์เด้น
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำม
เง่ือนไข

สัญญำเลขที ่22/2564 ลง
วันที ่23/12/2563

6
จำ้งตรวจสอบและซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะและ
ขนส่ง รถยนต์ เชฟโรเรต หมำยเลขทะเบียน กจ 
8761 ล ำปำง

                6,400.00                 6,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนซ้อเซอร์วิส ร้ำยซ้อเซอร์วิส
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำม
เง่ือนไข

สัญญำเลขที ่27/2564 ลง
วันที ่25/12/2563

7
จำ้งออกแบบหรือรับรองรูปแบบรำยกำรกอ่สร้ำง
ศำลำฌำปนสถำน บ้ำนศรีดอนชัย หมูท่ี ่5 ต ำบล
ต้นธงชัย อ ำเภอเมืองล ำปำง จงัหวัดล ำปำง

74,000.00               74,000.00               เฉพำะเจำะจง นำยไพรัช ศรีพำณิช นำยไพรัช ศรีพำณิช
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำม

เง่ือนไข
สัญญำเลขที ่3/2564 ลง
วันที ่18/12/2563

8
จำ้งตรวจสอบและซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะและ
ขนส่ง ทะเบียน กธ 43 ล ำปำง

12,099.03               12,099.03               เฉพำะเจำะจง บจก.โตโยต้ำ นอร์เทริน(ล ำปำง) บจก.โตโยต้ำ นอร์เทริน(ล ำปำง)
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำม

เง่ือนไข
สัญญำเลขที ่21/2564 ลง
วันที ่09/12/2563

9 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 10,320.00               10,320.00               เฉพำะเจำะจง หจก.ท็อป พซีี คอมพวิเคอร์ หจก.ท็อป พซีี คอมพวิเคอร์
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำม

เง่ือนไข
สัญญำเลขที ่18/2564 ลง
วันที ่3/12/2563

10
จำ้งตรวจสอบและซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะและ
ขนส่ง รถยนต์ ทะเบียน กน 2350

39,282.46               39,282.46               เฉพำะเจำะจง บจก.โตโยต้ำ นอร์เทริน(ล ำปำง) บจก.โตโยต้ำ นอร์เทริน(ล ำปำง)
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำม

เง่ือนไข
สัญญำเลขที ่2/2564 ลง
วันที ่09/12/2563

11
จำ้งตรวจสอบและซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะและ
ขนส่ง รถยนต์ ทะเบียน บว 5275 ล ำปำง

20,190.00               20,190.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุคนธ์เจริญยนต์ ร้ำนสุคนธ์เจริญยนต์
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำม

เง่ือนไข
สัญญำเลขที ่1/2564 ลง
วันที ่08/12/2563

12 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้ และวิทยุ เพือ่ติดต้ัง/ซ่อมแซมไฟฟำ้ 47,575.00               47,575.00               เฉพำะเจำะจง ธนำวัฒน์กำรช่ำง ธนำวัฒน์กำรช่ำง
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำม

เง่ือนไข
สัญญำเลขที ่1/2564 ลง
วันที ่07/12/2563

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
เทศบาลต าบลต้นธงชัย

วันที ่30 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ และ
ข้อเสนอถูกต้องครบถ้วน 

และเสนอรำคำต่ ำสุด

สัญญำเลขที ่1/2564 ลง
วันที ่09/12/2563

3 ซ้ือโคมไฟฟำ้สำธำรณะ 495,000.00             495,000.00             เฉพำะเจำะจง
บจก.มิซูอ ิอเิล็กเทค เสนอรำคำ 
495,000 บำท

แบบ สขร 1



ที่ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอและราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
เทศบาลต าบลต้นธงชัย

วันที ่30 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

แบบ สขร 1

1.หจก.เอเคเอน็จเินียร์ร่ิงซัพพลำย เสนอรำคำ 
210,200 บำท

2.หจก.ล ำปำง ซี เอม็ เอน็ คอนสตรัคชั่น เสนอ
รำคำ 211,000 บำท

3.หจก.เอ.เอน็.ที.คอนสตรัคชั่นแอนด์เซอร์เวย์
อิง่ เสนอรำคำ 210,700 บำท

14 จำ้งท ำตรำยำง จ ำนวน 11 อนั 5,585.00                 5,585.00                 เฉพำะเจำะจง บจก.อำร์ตรูม ครีเอทีฟ แอนด์ ดีไซน์
บจก.อำร์ตรูม ครีเอทีฟ แอนด์ 
ดีไซน์

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำม
เง่ือนไข

สัญญำเลขที ่31/2564 ลง
วันที ่05/01/2564

หจก.เอเคเอน็จเินียร์ร่ิงซัพพลำย 
เสนอรำคำ 210,200 บำท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ และ
ข้อเสนอถูกต้องครบถ้วน 

และเสนอรำคำต่ ำสุด

สัญญำเลขที ่29/2564 ลง
วันที ่03/12/2563

13
จำ้งกอ่สร้ำงระบบระบำยน้ ำ ซอย 6 บ้ำนวังหม้อ 
หมูท่ี ่2 ต ำบลต้นธงชัย อ ำเภอเมืองล ำปำง 
จงัหวัดล ำปำง

207,000.00             211,000.00             เฉพำะเจำะจง


