
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง   อ าเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ ชื่อโครงการ 

วงเงิน 

งบประมาณ 

และราคากลาง 

วิธีซื้อ/จ้าง 

 

ผู้ซื้อเอกสารสอบราคา/

ประกวดราคา 

ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป 

๑ โครงการจ้างเหมา           

เก็บ ขน และก าจัด

ขยะมูลฝอย  ในเขต

พื้นท่ีเทศบาลต าบล

แมท่่าช้าง     

งบประมาณ

๖๒๑,๕๐๐.- 

ราคากลาง 

๖๒๑,๕๐๐.- 

สอบราคา ๑. นายภูค า   ตาปัน 

 

๑. นายภูค า   ตาปัน 

    (๖๑๖,๐๐๐.-  บาท) 

 

นายภูค า   ตาปัน 

 

-  เสนอราคาไมเ่กิน 

    งบประมาณที่ตัง้ไว ้

-  มผีลงานและ 

    เอกสารครบถ้วน 

    ถูกต้อง 

๒ โครงการก่อสร้าง

พนังกันน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก              

ล าเหมอืงแม่ตาชว่ย 

หมูท่ี่ ๗ 

งบประมาณ

๒๔๔,๐๐๐.- 

ราคากลาง 

๒๔๔,๐๐๐.- 

สอบราคา 1. หจก. มหกิจสมหวัง 

๒. หจก.ณัฎฐกิตต์การพาณิชย์               

๓. หจก.เชยีงใหม่ขวัญเรือน

การก่อสร้าง 

๔. หจก.เพชรนครแอนด์ซัน

ก่อสร้าง 

๕. นางขนษิฐา  คนเท่ียง 

 

๑. นางขนษิฐา  คนเท่ียง 

    (๒๔๔,๐๐๐.-  บาท) 

๒. หจก. ณัฎฐกิตตก์ารพาณิชย ์

    (๒๔๓,๐๐๐.-  บาท) 

 

หจก. ณัฎฐกิตต ์            

การพาณิชย์ 

-  เสนอราคาต่ าสุด 

    ๒๔๓,๐๐๐.- บาท 

-  มผีลงานและ 

    เอกสารครบถ้วน 

    ถูกต้อง 

๓ โครงการก่อสร้าง

พนังกันน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก                  

ล าเหมอืงแม่ตาชว่ย 

หมูท่ี่ ๗ 

งบประมาณ

๔๒๕,๐๐๐.- 

ราคากลาง 

๔๒๕,๐๐๐.- 

 

สอบราคา ๑. หจก. มหกิจสมหวัง 

๒. หจก. ณัฎฐกิตต์การพาณิชย์           

๓. หจก. ผาปูนวศิวกรรม 

๔. หจก.เชยีงใหม่ขวัญเรือน

การก่อสร้าง 

๕. หจก.เพชรนครแอนด์ซัน

ก่อสร้าง 

๖. หจก.สารสิริ คอนสตรัคชั่น 

๗. นายขนิษฐา  คนเท่ียง  

 

๑. หจก. ณัฎฐกิตตก์ารพาณิชย ์

    (๔๒๕,๕๐๐.-  บาท) 

๒. นางขนษิฐา  คนเท่ียง 

    (๔๒๔,๕๐๐.-  บาท) 

 

นางขนษิฐา  คนเท่ียง -  เสนอราคาต่ าสุด 

    ๔๒๔,๕๐๐.- บาท 

-  มผีลงานและ 

    เอกสารครบถ้วน 

    ถูกต้อง 



-๒- 

 

ที ่ ชื่อโครงการ 

วงเงิน 

งบประมาณ 

และราคากลาง 

วิธีซื้อ/จ้าง 

 

ผู้ซื้อเอกสารสอบราคา/

ประกวดราคา 

ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป 

๔ โครงการก่อสร้าง

พนังกันน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก                  

ล าเหมอืงแม่ขัก  

หมูท่ี่ ๗ 

 

งบประมาณ

๑,๐๗๐,๐๐๐.- 

ราคากลาง 

๑,๐๗๐,๐๐๐.- 

 

สอบราคา ๑.หจก. มหกิจสมหวัง 

๒.หจก. ณัฎฐกิตต์การพาณิชย์           

๓.หจก. ผาปูนวศิวกรรม 

๔.หจก.เชยีงใหม่ขวัญเรือน

การก่อสร้าง 

๕.หจก.เพชรนครแอนด์ซัน

ก่อสร้าง 

๖.หจก.สารสิริ คอนสตรัคชั่น 

๗.หจก.งิว้งามการโยธา  

 

๑. หจก. ณัฎฐกิตตก์ารพาณิชย ์

    (๑,๐๖๙,๕๐๐.-  บาท) 

๒. หจก. งิว้งามการโยธา 

    (๑,๐๖๙,๐๐๐.-  บาท) 

 

หจก. งิว้งามการโยธา -  เสนอราคาต่ าสุด 

    ๑,๐๖๙,๐๐๐.- บาท 

-  มผีลงานและ 

    เอกสารครบถ้วน 

    ถูกต้อง 

๕ โครงการก่อสร้าง

เมรุเผาศพ  หมู่ท่ี ๗  

(ป่าช้าบ้านกอง) 

งบประมาณ

๖๗๒,๐๐๐.- 

ราคากลาง 

๖๗๒,๐๐๐.- 

สอบราคา ๑. หจก. มิ่งเมธี การโยธา 

 

 

๑. หจก. มิ่งเมธี การโยธา 

    (๖๗๑,๕๐๐.-  บาท) 

 

หจก. มิ่งเมธี การโยธา                -  เสนอราคาไมเ่กิน 

    งบประมาณที่ตัง้ไว ้

-  มผีลงานและ 

    เอกสารครบถ้วน 

    ถูกต้อง 

๖ จัดซือ้ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนสง่ – รถโดยสาร  

(รถตู้) ขนาด  ๑๒  

ท่ีน่ัง (ดีเซล) 

จ านวน ๑  คัน 

งบประมาณ

๑,๒๙๔,๐๐๐.- 

ราคากลาง 

๑,๒๑๔,๐๐๐.- 

 

สอบราคา ๑. บริษัท  โตโยตา้ เชยีงใหม่ 

    จ ากัด 

๒. บริษัท โตโยตา้นครพิงค ์

เชยีงใหม่ จ ากัด 

๓. บริษัท  สยามนิสสัน  

    เชยีงใหม่  จ ากัด 

 

๑. บริษัท  สยามนิสสัน  

    เชยีงใหม่  จ ากัด 

    (๑,๑๗๙,๐๐๐.-  บาท) 

๒. บริษัท  โตโยตา้ เชยีงใหม่ 

    จ ากัด 

    (๑,๒๑๐,๐๐๐.-  บาท) 

 

บริษัท  สยามนิสสัน 

เชยีงใหม่  จ ากัด 

 

-  เสนอราคาต่ าสุด 

    ๑,๑๗๙,๐๐๐.- บาท 

-  มคีุณสมบัตคิรบถ้วน 

    ถูกต้อง 

-  มเีอกสารครบถ้วน 

    ถูกต้อง 

 

 


