
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจ าเดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง   อ าเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิ 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่เลือก

โดยสังเขป 

๑ โครงการจา้งเหมาก่อสร้าง

พนังกันน้้าคอนกรีต             

เสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๑     

งบประมาณ

๑๐๘,๐๐๐.- 

ราคากลาง 

๑๐๓,๐๐๐.- 

 

สอบราคา ๑. หจก. ณัฎฐกติต์การพาณิชย ์

    (๑๐๒,๐๐๐.-  บาท) 

๒. หจก. งิว้งามการโยธา 

    (๑๐๓,๐๐๐.-  บาท) 

๓. หจก. มหกจิสมหวัง 

    (๑๐๓,๐๐๐.-  บาท) 

 

หจก. ณัฎฐกติต์               

การพาณิชย์ 
-  เสนอราคาต่้าสุด 

    ๑๐๒,๐๐๐.- บาท 

-  มีผลงานและ 

    เอกสารครบถ้วน 

    ถูกต้อง 

๒ โครงการจา้งเหมาก่อสร้าง

พนังกันน้้าคอนกรีต             

เสริมเหล็กล้าเหมอืง                 

แมท่่าช้าง  หมู่ที่ ๑     

งบประมาณ

๔๕๐,๐๐๐.- 

ราคากลาง 

๔๓๐,๐๐๐.- 

สอบราคา ๑. หจก. งิว้งามการโยธา 

    (๔๓๐,๐๐๐.-  บาท) 

๒. นางขนษิฐา  คนเที่ยง 

    (๔๒๘,๐๐๐.-  บาท) 

 

นางขนษิฐา  คนเที่ยง -  เสนอราคาต่้าสุด 

    ๔๒๘,๐๐๐.-  บาท 

-  มีผลงานและ 

    เอกสารครบถ้วน 

    ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง   อ าเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิ 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่เลือก

โดยสังเขป 

๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟัลท์ติก  สายทาง  

ชม.ถ.๒๐๔-๐๖  หมู่ที่ ๑ 

งบประมาณ

๕๙๒,๐๐๐.- 

ราคากลาง 

๕๘๐,๐๐๐.- 

 

สอบราคา ๑. หจก. ล าธาร คอนสตรัคช่ัน 

    (579,000.-  บาท) 

๒. บรษิัท เชียงใหม่ ทวีผล 

    คอนสตรัคช่ัน  จ ากัด 

    (579,๐๐๐.-  บาท) 

๓. บรษิัท  ภาคเหนือวัสดุกอ่สรา้ง 

    จ ากัด  

    (579,๐๐๐.-  บาท) 

๔. บรษิัท  เชียงใหม่มีโชค จ ากัด  

    (579,๐๐๐.-  บาท) 

๑. บรษิัท เชียงใหม่เอกทวทีรัพย ์

    คอนสตรัคช่ัน  จ ากัด 

    (57๗,5๐๐.-  บาท) 

๒. บรษิัท  สุภาพนา  จ ากัด 

    (579,0๐๐.-  บาท) 

๓. หจก. ธนะชัยแอสโซซิเอท 

    (579,0๐๐.-  บาท) 

 

 

บรษิัท  เชียงใหม่      

เอกทวีทรัพย์ 

คอนสตรัคช่ัน  จ ากัด 

 

-  เสนอราคาต่ าสุด 

    577,5๐๐.- บาท 

-  มีผลงานและ 

    เอกสารครบถ้วน 

    ถูกต้อง 



-๒- 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิ 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่เลือก

โดยสังเขป 

๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟัลท์ติก  สายทาง  

ชม.ถ.๒๐๔-๐๒ และสายทาง 

ชม.ถ.204-03  หมู่ที่ 6 

งบประมาณ

1,593,๐๐๐.- 

ราคากลาง 

1,๕30,๐๐๐.- 

 

สอบราคา ๑. หจก. ล าธาร คอนสตรัคช่ัน 

    (1,527,000.-  บาท) 

๒. บรษิัท เชียงใหม่ ทวีผล 

    คอนสตรัคช่ัน  จ ากัด 

    (1,527,000.-  บาท) 

๓. บรษิัท  ภาคเหนือวัสดุกอ่สรา้ง 

    จ ากัด          

    (1,527,000.-  บาท) 

๔. บรษิัท  เชียงใหม่มีโชค จ ากัด  

    (1,527,000.-  บาท) 

5. บรษิัท เชียงใหม่เอกทวทีรัพย ์

    คอนสตรัคช่ัน  จ ากัด 

    (1,523,500.-  บาท) 

6. บรษิัท  สุภาพนา  จ ากัด 

    (1,527,000.-  บาท) 

7.  หจก. ธนะชัยแอสโซซิเอท 

     (1,527,000.-  บาท) 

8. หจก. ไวยเนตรก่อสรา้ง 

    (1,527,000.-  บาท) 

 

บรษิัท  เชียงใหม่      

เอกทวีทรัพย์ 

คอนสตรัคช่ัน  จ ากัด 

 

-  เสนอราคาต่ าสุด 

    1,523,5๐๐.- บาท 

-  มีผลงานและ 

    เอกสารครบถ้วน 

    ถูกต้อง 



-๓- 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิ 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่เลือก

โดยสังเขป 

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over-Lay                

ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต            

ซอย 1 ชุมชนเจริญทรัพย์  

หมู่ที่ 7 

งบประมาณ

818,๐๐๐.- 

ราคากลาง 

800,๐๐๐.- 

 

สอบราคา ๑. หจก. ล าธาร คอนสตรัคช่ัน 

    (๗๙๙,000.-  บาท) 

๒. บรษิัท เชียงใหม่ ทวีผล 

    คอนสตรัคช่ัน  จ ากัด 

    (๗๙๙,000.-  บาท) 

๓. บรษิัท  ภาคเหนือวัสดุกอ่สรา้ง 

    จ ากัด          

    (๗๙๙,000.-  บาท) 

๔. บรษิัท  เชียงใหม่มีโชค จ ากัด  

    (๗๙๙,000.-  บาท) 

5. บรษิัท เชียงใหม่เอกทวทีรัพย ์

    คอนสตรัคช่ัน  จ ากัด 

    (797,500.-  บาท) 

6. บรษิัท  สุภาพนา  จ ากัด 

    (๗๙๙,000.-  บาท) 

7.  หจก. ธนะชัยแอสโซซิเอท 

     (๗๙๙,000.-  บาท) 

๔. บรษิัท  กาญจนาธุรกิจก่อสรา้ง 

    จ ากัด 

    (๗๙๙,000.-  บาท) 

บรษิัท  เชียงใหม่      

เอกทวีทรัพย์ 

คอนสตรัคช่ัน  จ ากัด 

 

-  เสนอราคาต่ าสุด 

    1,523,5๐๐.- บาท 

-  มีผลงานและ 

    เอกสารครบถ้วน 

    ถูกต้อง 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจ าเดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง   อ าเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิ 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่เลือก

โดยสังเขป 

๑ โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ  

หมูท่ี่ ๗ (ป่าช้าบ้านป่าแป๋-

โรงวัว) 

งบประมาณ

๗๕๐,๐๐๐.- 

ราคากลาง 

๗๕๐,๐๐๐.- 

สอบราคา ๑. หจก. มิ่งเมธี การโยธา 

    (๗๔๙,๐๐๐.-  บาท) 

 

หจก. มิ่งเมธี                

การโยธา 

-  เสนอราคาไม่เกิน 

    งบประมาณที่ตัง้ไว้  

    749,000.-  บาท 

-  มีผลงานและ 

    เอกสารครบถ้วน 

    ถูกต้อง 

๒ โครงการขยายผวิจราจร

สายทาง ชม.ถ.204-05 

หมูท่ี่ 7  

งบประมาณ 

๑40,๐๐๐.- 

ราคากลาง 

๑40,๐๐๐.- 

 

ตกลงราคา ๑. นายสุวิตต ์ ค าภีระ 

    (1๓๙,๐๐๐.-  บาท) 

๑. หจก. ณัฎฐกิตตก์ารพาณิชย์ 

    (140,5๐๐.-  บาท) 

 

นายสุวิตต ์ ค าภีระ -  เสนอราคาต่ าสุด 

    1๓๙,๐๐๐.-  บาท 

-  มีผลงานและ 

    เอกสารครบถ้วน 

    ถูกต้อง 

๓ โครงการก่อสร้างถนน

ปลอดฝุน่  หมูท่ี่ 7  

งบประมาณ 

50,๐๐๐.- 

ราคากลาง 

46,๐๐๐.- 

 

ตกลงราคา ๑. หจก. ณัฎฐกิตตก์ารพาณิชย์ 

    (46,0๐๐.-  บาท) 

๒. หจก. ปัญจทรัพย์การโยธา 

    (46,๕๐๐.-  บาท) 

 

หจก. ณัฎฐกิตต ์           

การพาณิชย์ 

-  เสนอราคาต่้าสุด 

    46,0๐๐.-  บาท 

-  มีผลงานและ 

    เอกสารครบถ้วน 

    ถูกต้อง 

 

 



-๒- 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิ 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่เลือก

โดยสังเขป 

๔ โครงการปรับปรุงฝายทดน  า

ล าหมอืงแม่ขัก  ข้างบ้าน

นางสวนแก้ว เรอืนค า            

หมูท่ี่ 6  

งบประมาณ 

5,๐๐๐.- 

ราคากลาง 

5,๐๐๐.- 

 

ตกลงราคา ๑. หจก. ณัฎฐกิตตก์ารพาณิชย์ 

    (5,0๐๐.-  บาท) 

๒. หจก. ปัญจทรัพย์การโยธา 

    (5,๕๐๐.-  บาท) 

 

หจก. ณัฎฐกิตต ์           

การพาณิชย์ 

-  เสนอราคาต่้าสุด 

    5,0๐๐.-  บาท 

-  มีผลงานและ 

    เอกสารครบถ้วน 

    ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจ าเดือนเมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง   อ าเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิ 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่เลือก

โดยสังเขป 

๑ โครงการกอ่สรา้งถังกรองน้้า

ส้ารองคอนกรีตเสรมิเหล็ก

ชุมชนธารอิงดอย  หมู่ที่ ๑ 

งบประมาณ

๓๓๐,๐๐๐.- 

ราคากลาง 

๓๓๐,๐๐๐.- 

ตกลงราคา ๑. หจก. เจ้าสัวออม 168  

    เชยีงใหม่  คอนสตรัคช่ัน 

    (333,๐๐๐.-  บาท) 

๒. หจก. งิ้วงามการโยธา  

    (33๒,๕๐๐.-  บาท) 

 

หจก. งิ้วงามการโยธา -  เสนอราคาต่้าสุด 

    5,0๐๐.-  บาท 

-  มีผลงานและ 

    เอกสารครบถ้วน 

    ถูกต้อง 

๒ โครงการกอ่สรา้งราวกันตก

หนาบ้านนายวิฑูรย์  ยาวิชัย 

หมู่ที่ ๕ 

งบประมาณ

๑๑,๐๐๐.- 

ราคากลาง 

๑๐,๐๐๐.- 

ตกลงราคา ๑. หจก. เจ้าสัวออม 168  

    เชยีงใหม่  คอนสตรัคช่ัน 

    (10,2๐๐.-  บาท) 

๒. หจก. ณัฏฐกิตตก์ารพาณิชย์  

    (10,0๐๐..-  บาท) 

 

หจก. ณัฏฐกิตต ์          

การพาณิชย์ 

-  เสนอราคาต่้าสุด 

    ๑0,000.-  บาท 

-  มีผลงานและ 

    เอกสารครบถ้วน 

    ถูกต้อง 

๓ โครงการขยายผิวจราจร            

สายทาง ชม.ถ.204-01     

หมู่ที่ ๘ 

งบประมาณ

๔๖๗,๐๐๐.- 

ราคากลาง 

๔๖๕,๐๐๐.- 

ตกลงราคา ๑. หจก. เจ้าสัวออม 168  

    เชยีงใหม่  คอนสตรัคช่ัน 

    (46๔,๐๐๐.-  บาท) 

๒. หจก. งิ วงามการโยธา  

    (470,0๐๐.-  บาท) 

 

หจก. เจ้าสัวออม 

168 เชยีงใหม่   

คอนสตรัคชั่น 

 

-  เสนอราคาต่้าสุด 

    464,000.-  บาท 

-  มีผลงานและ 

    เอกสารครบถ้วน 

    ถูกต้อง 



-๒- 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิ 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่เลือก

โดยสังเขป 

๔ โครงการต่อเตมิอาคาร

เอนกประสงค์ OTOP        

หมูท่ี่ 6  

งบประมาณ 

262,๐๐๐.- 

ราคากลาง 

255,๐๐๐.- 

 

ตกลงราคา ๑. หจก. ณัฎฐกิตตก์ารพาณิชย์ 

    (260,0๐๐.-  บาท) 

๒. หจก. เจ้าสัวออม 168  

    เชยีงใหม่  คอนสตรัคช่ัน 

    (254,0๐๐.-  บาท) 

 

หจก. เจ้าสัวออม 

168 เชยีงใหม่   

คอนสตรัคชั่น 

 

-  เสนอราคาต่้าสุด 

    5,0๐๐.-  บาท 

-  มีผลงานและ 

    เอกสารครบถ้วน 

    ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจ าเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง   อ าเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิ 

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่เลือก

โดยสังเขป 

๑ โครงการกอ่สรา้งราวกันตก 

หน้าบ้านนายสุพรรณ         

ราชธานี  หมู่ที่ ๙ 

งบประมาณ 

84,๐๐๐.- 

ราคากลาง 

84,๐๐๐.- 

ตกลงราคา ๑. หจก. ณัฎฐกิตตก์ารพาณิชย์ 

    (84,0๐๐.-  บาท) 

๒. หจก. ปัญจทรัพย์การโยธา 

    (84,๕๐๐.-  บาท) 

 

หจก. ณัฎฐกิตต ์           

การพาณิชย์ 

-  เสนอราคาต่้าสุด 

    84,0๐๐.-  บาท 

-  มีผลงานและ 

    เอกสารครบถ้วน 

    ถูกต้อง 

๒ โครงการกอ่สรา้งโครงหลังคา

เครื่องออกก้าลังกาย สนาม

กฬีาเทศบาลต้าบลแม่ท่าชา้ง 

หมู่ที่ ๙ 

งบประมาณ 

42,๐๐๐.- 

ราคากลาง 

42,๐๐๐.- 

ตกลงราคา ๑. หจก. ณัฎฐกิตตก์ารพาณิชย์ 

    (42,0๐๐.-  บาท) 

๒. หจก. ปัญจทรัพย์การโยธา 

    (42,๕๐๐.-  บาท) 

 

หจก. ณัฎฐกิตต ์           

การพาณิชย์ 

-  เสนอราคาต่้าสุด 

    42,000.-  บาท 

-  มีผลงานและ 

    เอกสารครบถ้วน 

    ถูกต้อง 

๓ โครงการต่อเติมศาลา 

เอนกประสงค์  หมู่ที่ ๘ 

งบประมาณ 

50,๐๐๐.- 

ราคากลาง 

50,๐๐๐.- 

ตกลงราคา ๑. หจก. ณัฎฐกิตตก์ารพาณิชย์ 

    (50,0๐๐.-  บาท) 

๒. หจก. ปัญจทรัพย์การโยธา 

    (50,๕๐๐.-  บาท) 

 

หจก. ณัฎฐกิตต ์           

การพาณิชย์ 

-  เสนอราคาต่้าสุด 

    50,000.-  บาท 

-  มีผลงานและ 

    เอกสารครบถ้วน 

    ถูกต้อง 

 
 


