
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

            เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง   อ าเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ที ่ ชื่อโครงการ 

วงเงิน 

งบประมาณ 

และราคากลาง 

วิธีซื้อ/จ้าง 

 

ผู้ซื้อเอกสารสอบราคา/

ประกวดราคา 

ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป 

๑ โครงการปรับปรุง

ผิวจราจรแบบ        

แอสฟัลท์ติก          

สายทาง  ชม.ถ.

๒๐๔-๐๖  หมูท่ี่ ๑ 

งบประมาณ

๕๙๒,๐๐๐.- 

ราคากลาง 

๕๘๐,๐๐๐.- 

 

ประกวดราคา

ด้วยวิธีการทาง

อเิล็กทรอนิกส์ 

(e-Auction) 

๑. หจก. ล าธาร คอนสตรัคชั่น 

๒. บริษัท เชียงใหม ่ทวผีล 

    คอนสตรัคชั่น  จ ากัด 

๓. บริษัท  สุภาพนา  จ ากัด 

๔. บริษัท  ภาคเหนอืวัสดุ  

    ก่อสร้าง จ ากัด  

๕. บริษัท เชียงใหม่เอกทวีทรัพย์   

     คอนสตรัคชั่น  จ ากัด 

๖. บริษัท กาญจนาธุรกิจ

ก่อสร้าง จ ากัด 

๗. หจก. ธนะชัยแอสโซซิเอท 

๘. หจก. เชยีงใหม่มีโชค 

๙. หจก. ล าพูนวันเฉลิม 

๑๐. หจก. ไวยเนตร 

 

๑. หจก. ล าธาร คอนสตรัคชั่น 

    (579,000.-  บาท) 

๒. บริษัท เชียงใหม ่ทวผีล 

    คอนสตรัคชั่น  จ ากัด 

    (579,๐๐๐.-  บาท) 

๓. บริษัท  ภาคเหนอืวัสดุ  

    ก่อสร้าง จ ากัด  

    (579,๐๐๐.-  บาท) 

๔. บริษัท  เชยีงใหม่มีโชค  

    จ ากัด  

    (579,๐๐๐.-  บาท) 

๕. บริษัท เชียงใหม่เอกทวีทรัพย์   

     คอนสตรัคชั่น  จ ากัด 

    (57๗,5๐๐.-  บาท) 

๖. บริษัท  สุภาพนา  จ ากัด 

    (579,0๐๐.-  บาท) 

๗. หจก. ธนะชัยแอสโซซิเอท 

    (579,0๐๐.-  บาท) 

 

 

บริษัท  เอกทวทีรัพย์ 

คอนสตรัคชั่น  จ ากัด 

 

-  เสนอราคาต่ าสุด 

    577,5๐๐.- บาท 

-  มผีลงานและ 

    เอกสารครบถ้วน 

    ถูกต้อง 

 

 



-๒- 

 

ที ่ ชื่อโครงการ 

วงเงิน 

งบประมาณ 

และราคากลาง 

วิธีซื้อ/จ้าง 

 

ผู้ซื้อเอกสารสอบราคา/

ประกวดราคา 

ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป 

๒ โครงการปรับปรุง

ผิวจราจรแบบ        

แอสฟัลท์ติก           

สายทาง  ชม.ถ.

๒๐๔-๐๒ และ 

สายทาง ชม.ถ.

204-03  หมูท่ี่ 6 

งบประมาณ

1,593,๐๐๐.- 

ราคากลาง 

1,๕30,๐๐๐.- 

 

ประกวดราคา

ด้วยวิธีการทาง

อเิล็กทรอนิกส์ 

(e-Auction) 

๑. หจก. ล าธาร คอนสตรัคชั่น 

๒. บริษัท เชียงใหม ่ทวผีล 

    คอนสตรัคชั่น  จ ากัด 

๓. บริษัท  สุภาพนา  จ ากัด 

๔. บริษัท  ภาคเหนอืวัสดุ  

    ก่อสร้าง จ ากัด  

๕. บริษัท เชียงใหม่เอกทวีทรัพย์   

     คอนสตรัคชั่น  จ ากัด 

๖. บริษัท กาญจนาธุรกิจ

ก่อสร้าง จ ากัด 

๗. หจก. ธนะชัยแอสโซซิเอท 

๘. หจก. เชยีงใหม่มีโชค 

๙. หจก. ล าพูนวันเฉลิม 

๑๐. หจก. ไวยเนตร 

 

๑. หจก. ล าธาร คอนสตรัคชั่น 

    (1,527,000.-  บาท) 

๒. บริษัท เชียงใหม ่ทวผีล 

    คอนสตรัคชั่น  จ ากัด 

    (1,527,000.-  บาท) 

๓. บริษัท  ภาคเหนอืวัสดุก่อสร้าง 

    จ ากัด          

    (1,527,000.-  บาท) 

๔. บริษัท  เชยีงใหม่มีโชค จ ากัด  

    (1,527,000.-  บาท) 

5. บริษัท เชียงใหมเ่อกทวทีรัพย์ 

    คอนสตรัคชั่น  จ ากัด 

    (1,523,500.-  บาท) 

6. บริษัท  สุภาพนา  จ ากัด 

    (1,527,000.-  บาท) 

7.  หจก. ธนะชัยแอสโซซิเอท 

     (1,527,000.-  บาท) 

8. หจก. ไวยเนตรก่อสร้าง 

    (1,527,000.-  บาท) 

 

บริษัท  เอกทวทีรัพย์ 

คอนสตรัคชั่น  จ ากัด 

 

-  เสนอราคาต่ าสุด 

    1,523,5๐๐.- บาท 

-  มผีลงานและ 

    เอกสารครบถ้วน 

    ถูกต้อง 

 

 

 

 



-๓- 

- 

ที ่ ชื่อโครงการ 

วงเงิน 

งบประมาณ 

และราคากลาง 

วิธีซื้อ/จ้าง 

 

ผู้ซื้อเอกสารสอบราคา/

ประกวดราคา 

ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป 

๒ โครงการปรับปรุง

ผิวจราจรแบบ 

Over-Lay                

ด้วยแอสฟัลท์

คอนกรีต            

ซอย 1 ชุมชนเจรญิ

ทรัพย์  หมู่ท่ี 7 

งบประมาณ 

818,๐๐๐.- 

ราคากลาง 

800,๐๐๐.- 

 

ประกวดราคา

ด้วยวิธีการทาง

อเิล็กทรอนิกส์ 

(e-Auction) 

๑. หจก. ล าธาร คอนสตรัคชั่น 

๒. บริษัท เชียงใหม ่ทวผีล 

    คอนสตรัคชั่น  จ ากัด 

๓. บริษัท  สุภาพนา  จ ากัด 

๔. บริษัท  ภาคเหนอืวัสดุ  

    ก่อสร้าง จ ากัด  

๕. บริษัท เชียงใหม่เอกทวีทรัพย์   

     คอนสตรัคชั่น  จ ากัด 

๖. บริษัท กาญจนาธุรกิจ

ก่อสร้าง จ ากัด 

๗. หจก. ธนะชัยแอสโซซิเอท 

๘. หจก. เชยีงใหม่มีโชค 

๙. หจก. ล าพูนวันเฉลิม 

๑๐. หจก. ไวยเนตร 

 

๑. หจก. ล าธาร คอนสตรัคชั่น 

    (๗๙๙,000.-  บาท) 

๒. บริษัท เชียงใหม ่ทวผีล 

    คอนสตรัคชั่น  จ ากัด 

    (๗๙๙,000.-  บาท) 

๓. บริษัท  ภาคเหนอืวัสดุก่อสร้าง 

    จ ากัด          

    (๗๙๙,000.-  บาท) 

๔. บริษัท  เชยีงใหม่มีโชค จ ากัด  

    (๗๙๙,000.-  บาท) 

5. บริษัท เชียงใหมเ่อกทวทีรัพย์ 

    คอนสตรัคชั่น  จ ากัด 

    (797,500.-  บาท) 

6. บริษัท  สุภาพนา  จ ากัด 

    (๗๙๙,000.-  บาท) 

7.  หจก. ธนะชัยแอสโซซิเอท 

     (๗๙๙,000.-  บาท) 

๑. บริษัท  กาญจนาธุรกิจก่อสร้าง 

    จ ากัด 

    (๗๙๙,000.-  บาท) 

   

บริษัท  เชยีงใหม่      

เอกทวทีรัพย์ 

คอนสตรัคชั่น  จ ากัด 

 

-  เสนอราคาต่ าสุด 

    1,523,5๐๐.- บาท 

-  มผีลงานและ 

    เอกสารครบถ้วน 

    ถูกต้อง 

 


