
                            สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรอบปีงบประมาณ 2564

                        เทศบาลต าบลเวียงตาล     อ  าเภอห้างฉตัร      จงัหวดัล าปาง

ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือจา้ง

1 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลทติ์ก 445,000.00              510,000.00     เฉพาะเจาะจง  - หจก.ตั้นอา้ยวิศวกรรม  - หจก.ตั้นอา้ยวิศวกรรม เสนอราคาต ่าสุด สญ.2/2564

คอนกรีต(Overlay)บริเวณบา้นเลขท่ี 259 เสนอราคา 444,000.-บาท เสนอราคา 444,000.-บาท ลว.4 พ.ย.63

บา้นหวัวงั หมูท่ี่ 5  - หจก.อาร์พีเอสแอสฟัลท์

เสนอราคา 444,500.00บาท

 - หจก.รุ่งโพธ์ิสลิตา

เสนอราคา 444,800.00บาท

2 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลทติ์ก 498,000.00              523,000.00     เฉพาะเจาะจง  - หจก.ตั้นอา้ยวิศวกรรม  - หจก.ตั้นอา้ยวิศวกรรม เสนอราคาต ่าสุด สญ.3/2564

คอนกรีต(Overlay)บริเวณบา้นเลขท่ี 94 เสนอราคา 497,000.-บาท เสนอราคา 497,000.00บาท ลว.4 พ.ย.63

ถึงบา้นเลขท่ี 165 บา้นดอน หมูท่ี่ 10  - หจก.อาร์พีเอสแอสฟัลท์

เสนอราคา 497,500.00บาท

 - หจก.รุ่งโพธ์ิสลิตา

เสนอราคา 497,800.00บาท

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 294,000.00              279,000.00     เฉพาะเจาะจง  - หจก.ต๋ีเล็ก ธุรกิจการโยธา  - หจก.ต๋ีเล็กธุรกิจการโยธา เสนอราคาต ่าสุด สญ.4/2564

บริเวณบา้นเลขท่ี 233 ถึงซุปเปอร์ไฮเวย์  เสนอราคา 277,000.-บาท เสนอราคา 277,000.00บาท ลว.9พ.ย.63

ล าปาง-เชียงใหม่(เตาปนู)บา้นหวัวงั หมูท่ี่ 5  - หจก.ล าปางพีรเดช คอนสตรัคชัน่

เสนอราคา 278,800.00บาท

วนัท่ี  30  เดือน กนัยายน พ.ศ.2564



 - หจก.สหชยัรุ่งเรืองคอนสตรัคชัน่

เสนอราคา 278,000.00บาท

4 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลทติ์ก 498,000.00              525,000.00     เฉพาะเจาะจง  - หจก.ตั้นอา้ยวิศวกรรม  - หจก.อาร์พีเอสแอสฟัลท์ เสนอราคาต ่าสุด สญ.5/2564

คอนกรีต(Overlay)บริเวณบา้นเลขท่ี 125/3 เสนอราคา 497,500.-บาท เสนอราคา 497,000.-บาท ลว.26 พ.ย.62

ถึงถนนเช่ือมต่อต าบลแมส่นั บา้นทุง่เกวียน  - หจก.อาร์พีเอสแอสฟัลท์

หมูท่ี่ 6 เสนอราคา 497,000.00บาท

 - หจก.รุ่งโพธ์ิสลิตา

เสนอราคา 498,000.00บาท

5 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลทติ์ก 473,000.00              539,000.00     เฉพาะเจาะจง  - หจก.อาร์พีเอสแอสฟัลท์  - หจก.อาร์พีเอสแอสฟัลท์ เสนอราคาต ่าสุด สญ.6/2564

คอนกรีต(Overlay)บา้นเลขท่ี 169/1 เสนอราคา 472,000.00บาท เสนอราคา 472,000.-บาท ลว.27 พ.ย.63

บา้นหวัวงั หมูท่ี่ 5  - หจก.ตั้นอา้ยวิศวกรรม

เสนอราคา 472,500.-บาท

 - หจก.รุ่งโพธ์ิสลิตา

เสนอราคา 473,000.00บาท

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคสล. 156,600.00              156,400.00     เฉพาะเจาะจง  - หจก.ล าปางพีรเดชคอนสตรัคชัน่  - หจก.หนุมานล าปางกรุ๊ป เสนอราคาต ่าสุด สญ.7/2564

บริเวณบา้นเลขท่ี133/2-257 บา้นสนัทราย เสนอราคา 156,400.-บาท เสนอราคา 156,000.-บาท ลว.18 ธ.ค.63

หมูท่ี่ 1  - หจก.หนุมานล าปางกรุ๊ป

เสนอราคา 156,000.00บาท

 - บจ.เอเอฟดบับลิวอาร์เอ็นจิเนียร่ิง

เสนอราคา 156,400.00บาท

7 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน ้าคสล. 80,000.00                57,800.00       เฉพาะเจาะจง  - ร้านนิชนนัท ์มาใจ  - ร้านนิชนนัท ์มาใจ เสนอราคาต ่าสุด สญ.8/2564

บริเวณบา้นเลขท่ี 68 หมูท่ี่ 8 บา้นแมต่าลนอ้ย เสนอราคา 57,000.-บาท เสนอราคา 57,000.-บาท ลว.13 ม.ค.64



 - หจก.หนุมานล าปางกรุ๊ป

เสนอราคา 57,500.00บาท

 - หจก.ล าปางพีรเดชคอนสตรัคชัน่

เสนอราคา 57,500.00บาท

8 โครงการก่อสร้างธนาคารน ้าใตดิ้นระบบเปิด 407,000.00              399,600.00     เฉพาะเจาะจง  - หจก.ต๋ีเล็กธุรกิจการโยธา  - หจก.ต๋ีเล็กธุรกิจการโยธา เสนอราคาต ่าสุด สญ.9/2564

สระเด่นห้า หมูท่ี่ 4 บา้นยางออ้ยเหนือ เสนอราคา 397,000.-บาท เสนอราคา 397,000.-บาท ลว.5 ก.พ.64

 - หจก.หนุมานล าปางกรุ๊ป

เสนอราคา 424,000.-บาท

 - หจก.ล าปางพีรเดชคอนสตรัคชัน่

เสนอราคา 400,000.-บาท

9 โครงการพฒันาแหล่งทอ่งเท่ียวอนุสาวรีย์ 1,545,000.00           1,530,000.00  e-bidding  - หจก.เชียงใหมส่ าราญการโยธา  - หจก.ตั้นอา้ยวิศวกรรม เสนอราคาต ่าสุด สญ.10/2564

เจา้พอ่ขนุตาล หมูท่ี่ 5 โดยการก่อสร้างถนน เสนอราคา 986,000.-บาท เสนอราคา 900,000.-บาท ลว.9 ก.พ.64

ลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต บริเวณถนน  - หจก.เอกทวีทรัพยค์อนสตรัคชัน่

สายทางเขา้อนุสาวรียเ์จา้พอ่ขนุตาน เสนอราคา 1,300,500.-บาท

 - หจก.เทพเทวญัก่อสร้าง

เสนอราคา 1,530,000.-บาท

 - หจก.ตั้นอา้ยวิศวกรรม

เสนอราคา 900,000.-บาท

10 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลทติ์ก 2,900,000.00           2,720,082.28  e-bidding  - หจก.เชียงใหมส่ าราญการโยธา  - หจก.เชียงใหมส่ าราญการโยธา เสนอราคาต ่าสุด สญ.11/2564

คอนกรีต Overlay หมูท่ี่ 1 บา้นสนัทราย เสนอราคา 1,876,000.-บาท เสนอราคา 1,876,000.00บาท ลว.9ก.พ.64

 - หจก.รุ่งโพธ์ิสลิตา



เสนอราคา 2,250,000.-บาท

 - หจก.ดวงดีคอนกรีต

เสนอราคา 2,255,000.-บาท

 - หจก.ดอยเหนือก่อสร้าง

เสนอราคา 2,900,000.-บาท

 - หจก.เขมธนาพาณิชย์

เสนอราคา 2,134,000.-บาท

11 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลทติ์ก 413,000.00              447,000.00     เฉพาะเจาะจง  - หจก.รุ่งโพธ์ิสลิตา  - หจก.ตั้นอา้ยวิศวกรรม เสนอราคาต ่าสุด สญ.12/2564

คอนกรีต บริเวณ ซอย2 บา้นใหมแ่มป่าง เสนอราคา 412,500.-บาท เสนอราคา 412,000.-บาท ลว.7 เม.ย.64

ม.3  - หจก.ตั้นอา้ยวิศวกรรม

เสนอราคา 412,000.00บาท

 - หจก.อาร์พีเอสแอสฟัลท์

เสนอราคา 413,000.00บาท

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบา้นเลขท่ี 499,000.00              511,000.00     เฉพาะเจาะจง  - หจก.ต๋ีเล็กธุรกิจการโยธา  - หจก.ต๋ีเล็กธุรกิจการโยธา เสนอราคาต ่าสุด สญ.13/2564

194 ถึงแยกประปาเก่า บา้นยางออ้ยใต ้หมูท่ี่11 เสนอราคา 496,000.-บาท เสนอราคา 496,000.-บาท ลว.26 เม.ย.64

 - หจก.ล าปางพีรเดชคอนสตรัคชัน่

เสนอราคา 500,000.-บาท

13  โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถงัสูง  495,000.00 487,800.00 เฉพาะเจาะจง  - หจก.สวยบาดาล  - หจก.สวยบาดาล เสนอราคาต ่าสุด สญ. 14/2564

บา้นเหล่า หมูท่ี่ 2 เสนอราคา 485,000.-บาท เสนอราคา 485,000.-บาท  ลว.11 พ.ค. 64

 - หจก. อ.เจริญทองก่อสร้าง



เสนอราคา 487,000.-บาท

 - บริษทั นาคราช วอเตอร์ ซีสเตม็ จ  ากดั

เสนอราคา 487,700.-บาท

14  โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท ์ 402,000.00 492,097.12 เฉพาะเจาะจง  - หจก.ตั้นอา้ย วิศวกรรม  - หจก.ตั้นอา้ย วิศวกรรม เสนอราคาต ่าสุด สญ.15/2564

ติกคอนกรีต บริเวณสะพานห้วยเรียน เสนอราคา 401,000.-บาท เสนอราคา 401,000.-บาท ลว.27 พ.ค. 64

ถึงบา้นเลขท่ี 33/2 บา้นห้วยเรียน หมูท่ี่ 7  - หจก.ต๋ีเล็ก ธุรกิจการโยธา

เสอนราคา 496,000.-บาท

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 410,000.00 403,906.95 เฉพาะเจาะจง  - ร้านชูเกียรติธุรกิจก่อสร้าง  - หจก.ต๋ีเล็ก ธุรกิจการโยธา เสนอราคาต ่าสุด สญ.16/2564

บริเวณบา้นเลขท่ี 128/2 บา้นทุง่เกวียน หมูท่ี่ 6 เสนอราคา 402,000.-บาท เสอนราคา 401,000.-บาท ลว.27 พ.ค. 64

 - หจก.ต๋ีเล็ก ธุรกิจการโยธา

เสอนราคา 401,000.-บาท

 - หจก.สหชยัรุ่งเรืองคอนสตรัคชัน่

เสนอราคา 407,000.-บาท

16 โครงการก่อสร้างห้องน ้าชาย-หญิง และผูพิ้การ 300,000.00 302,130.34 เฉพาะเจาะจง  - บริษทั เฉิงกง พีเค แมชชีน ทลูส์ จ  ากดั - หจก.หนุมานล าปาง กรุ๊ป เสนอราคาต ่าสุด สญ.17/2564

บริเวณศูนยก์ารเรียนรู้ประจ าหมูบ่า้น  เสนอราคา  300,000.-บาท เสนอราคา  299,000.-บาท ลว.7 มิ.ย. 64

บา้นแมต่าลนอ้ย หมูท่ี่ 8  - หจก.หนุมานล าปาง กรุ๊ป

เสนอราคา  299,000.-บาท

 - ร้านสญัญาพณิชย์

เสนอราคา 300,000.-บาท



17 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลทติ์ก 440,000.00 498,405.87 เฉพาะเจาะจง  - หจก.อาร์พีเอสแอสฟัลท์  - หจก.อาร์พีเอสแอสฟัลท์ เสนอราคาต ่าสุด สญ.18/2564

คอนกรีต บริเวณบา้นเลขท่ี 8 ถึง 160 เสนอราคา 440,000.-บาท เสนอราคา 440,000.-บาท ลว.10 มิ.ย. 64

บา้นปางปง-ปางทราย หมูท่ี่ 9  - หจก.ตั้นอา้ยวิศวกรรม

เสนอราคา 465,000.-บาท

 - หจก.รุ่งโพธ์ิ สลิตา

เสนอราคา 482,000.-บาท

18 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลทติ์ก 333,000.00 374,179.40 เฉพาะเจาะจง  - หจก.ตั้นอา้ยวิศวกรรม  - หจก.ตั้นอา้ยวิศวกรรม เสนอราคาต ่าสุด สญ.19/2564

คอนกรีต บริเวณบา้นเลขท่ี 13 เสนอราคา  333,000.-บาท เสนอราคา  333,000.-บาท ลว.28 มิ.ย. 64

บา้นยางออ้ย หมูท่ี่ 4  - หจก.อาร์พีเอสแอสฟัลท์

เสนอราคา  370,000.-บาท

 - หจก.รุ่งโพธ์ิ สลิตา

เสนอราคา 350,000.-บาท

19 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลทติ์ก 120,000 142,843.42 เฉพาะเจาะจง  - หจก.ตั้นอา้ยวิศวกรรม  - หจก.ตั้นอา้ยวิศวกรรม เสนอราคาต ่าสุด สญ.20/2564

คอนกรีต บริเวณบา้นเลขท่ี 14 ถึง 193 เสนอราคา 120,000.-บาท เสนอราคา 120,000.-บาท ลว.28 มิ.ย. 64

บา้นยางออ้ย หมูท่ี่ 4  - หจก.อาร์พีเอสแอสฟัลท์

เสนอราคา 141,000.-บาท

 - หจก.รุ่งโพธ์ิ สลิตา

เสนอราคา 133,500.-บาท

20 โครงการปรับปรุงป้ายท่ีท าการเทศบาล 300,970.87 301,914.32 เฉพาะเจาะจง  - บริษทั เฉิงกง พีเค แมชชีน ทลูส์ จ  ากดั - บจ. เวียงลา้นนา ดีเวลล็อปเมนท ์ เสนอราคาต ่าสุด สญ.21/2564

ต าบลเวียงตาล บริเวณป้ายท่ีท าการเทศบาล เสนอราคา 300,900.-บาท เสนอราคา 300,000.-บาท ลว.15 ก.ค. 64



ต าบลเวียงตาล(เดิม)   - หจก.หนุมานล าปาง กรุ๊ป

เสนอราคา 301,000.-บาท

 - บริษทั เวียงลา้นนา ดีเวลล็อปเมนท ์จ ากดั

เสนอราคา 300,000.-บาท

21 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน ้า คสล. 71,000.00 63,381.81 เฉพาะเจาะจง  - หจก.เค เอ็น บิลด้ิง  - หจก.พี.ซี.คอมแพก็ เสนอราคาต ่าสุด สญ.22/2564

ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.60 เมตร พร้อมบอ่พกั เสนอราคา 63,300.-บาท เสนอราคา 63,000.-บาท ลว.21 ก.ค. 64

บริเวณบา้นเลขท่ี 51/1-56 บา้นสนัทราย หมูท่ี่ 1  - หจก.ทุง่ยางตอง

เสนอราคา 63,350.-บาท

 - หจก.พี.ซี.คอมแพก็

เสนอราคา 63,000.-บาท

22 โครงการพฒันาแหล่งทอ่งเท่ียวอนุสาวรีย์ 497,000.00 471,133.52 เฉพาะเจาะจง  - หจก.อาร์พีเอสแอสฟัลท์  -หจก.ตั้นอา้ยวิศกรรม เสนอราคาต ่าสุด สญ.23/2564

เจา้พอ่ขนุตาน โดยการก่อสร้างถนนลาดยาง เสนอราคา 470,500.-บาท เสนอราคา 470,000.-บาท ลว.9 ส.ค. 64

แอสฟัลทติ์กคอนกรีต บริเวณถนนเขา้สู่  - หจก.รุ่งโพธ์ิสลิตา

อนุสาวรียเ์จา้พอ่ขนุตาน หมูท่ี่ 5 เสนอราคา 471,000.-บาท

 -หจก.ตั้นอา้ยวิศกรรม

เสนอราคา 470,000.-บาท

23 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟีลทติ์ก 498,000.00 528,718.00 เฉพาะเจาะจง  - หจก.อาร์พีเอสแอสฟัลท์ หจก.อาร์พีเอสแอสฟัลท์ เสนอราคารายเดียว สญ.24/2564

คอนกรีตบริเวณถนนบา้นนายอดุลย์ เสนอราคา 470,000.-บาท เสนอราคา 470,000.-บาท ลว.9 ก.ย. 64

หมูท่ี่ 11 บา้นยางออ้ยใต้



24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหสัสายทางจาก 497,000.00 513,088.48 เฉพาะเจาะจง  - หจก.ต๋ีเล็กธุรกิจการโยธา  - หจก.ต๋ีเล็กธุรกิจการโยธา เสนอราคารายเดียว สญ.25/2564

สายบริเวณบา้นนายโตง้ หมูท่ี่ 6 เสนอราคา 495,000.-บาท เสนอราคา 495,000.-บาท ลว.9 ก.ย. 64

ถึงถนนสาธารณะภายในหมูบ่า้น

25 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลทติ์ก 500,000.00 536,587.11 เฉพาะเจาะจง  - หจก.อาร์พีเอสแอสฟัลท์  - หจก.อาร์พีเอสแอสฟัลท์ เสนอราคารายเดียว สญ.27/2564

คอนกรีตบริเวณฝ่ังตะวนัออก หมูท่ี่ 1 เสนอราคา 499,000.-บาท เสนอราคา 499,000.-บาท ลว.16 ก.ย. 64

บา้นสนัทราย

26  โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลทติ์ก 494,000.00 520,849.25 เฉพาะเจาะจง  - หจก.อาร์พีเอสแอสฟัลท์  - หจก.อาร์พีเอสแอสฟัลท์ เสนอราคารายเดียว สญ.26/2564

คอนกรีตบริเวณสายปางหละ หมูท่ี่ 7 เสนอราคา 493,000.-บาท เสนอราคา 493,000.-บาท ลว.16 ก.ย. 64

บา้นห้วยเรียน

27  โครงการก่อสร้างถนนคสล. บริเวณถนนหิน 496,000.00 513,590.75 เฉพาะเจาะจง  - หจก.ต๋ีเล็กธุรกิจการโยธา  - หจก.ต๋ีเล็กธุรกิจการโยธา เสนอราคารายเดียว สญ.28/2564

คลุกหนา้ตลาดนิคมสหกรณ์ห้างฉตัร เสนอราคา 495,000.-บาท เสนอราคา 495,000.-บาท ลว.20 ก.ย. 64

เช่ือมต่อถนนสาย 2020 หมูท่ี่ 4 บา้นยางออ้ย

28 โครงการขดุสระเก็บน ้าบา้นใหมแ่มป่าง 490,000.00 485,189.83 เฉพาะเจาะจง  - หจก.ต๋ีเล็กธุรกิจการโยธา  - หจก.ต๋ีเล็กธุรกิจการโยธา เสนอราคารายเดียว สญ.29/2564

เสนอราคา 484,000.-บาท เสนอราคา 484,000.-บาท ลว.27 ก.ย. 64



หรือขอ้ตกลงในการซ้ือจา้ง


