
                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางรอบปงบประมาณ 2565

                        เทศบาลตําบลเวียงตาล     อําเภอหางฉัตร      จังหวัดลําปาง

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อจาง

1 โครงการกอสรางถนน คสล.จากสายบริเวณ 498,000.00      523,304.66      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ตี๋เล็กธุรกิจการโยธา หจก.ตี๋เล็กธุรกิจการโยธา มีผูเสนอราคา สญ1/2565

ถนนทางไปฌาปนสถาน หมูที่ 3 ถึงสาย เสนอราคา 496,000.-บาท เสนอราคา 496,000.-บาท รายเดียว ลว.30พ.ย.64

ถนนสาธารณะภายในหมูบานใหมแมปาง

หมูที่ 3

2 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 498,000.00      515,851.98      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เอ็มพีแอสฟลท หจก.เอ็มพีแอสฟลท มีผูเสนอราคา สญ.2/2565

จากสายบริเวณซอย3 ถึงสายถนนภายใน เสนอราคา 495,000.-บาท เสนอราคา 495,000.-บาท รายเดียว ลว.3ธ.ค.64

หมูบานเหลา หมูที่ 2

3 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 498,000.00      514,851.98      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เอ็มพีแอสฟลท หจก.เอ็มพีแอสฟลท มีผูเสนอราคา สญ.3/2565

จากสายหัวสะพานถึงสายวัดบานปางปง เสนอราคา 495,000.-บาท เสนอราคา 495,000.-บาท รายเดียว ลว.3ธ.ค.64

บานปางทราย หมูที่ 9

4 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 498,000 515,851.98 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เอ็มพีแอสฟลท หจก.เอ็มพีแอสฟลท มีผูเสนอราคา สญ.4/2565

จากสายบริเวณถนนสายหลักถึงสายถนน เสนอราคา 495,000.-บาท เสนอราคา 495,000.-บาท รายเดียว ลว.3ธ.ค.64

ภายในหมูบานหัววัง หมูที่ 5

5 โครงการกอสรางถนน คสล.จากสายบริเวณ 497,000.00      523,304.66      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ตี๋เล็กธุรกิจการโยธา หจก.ตี๋เล็กธุรกิจการโยธา มีผูเสนอราคา สญ.6/2565

ถนนดินซีเมนตเดิมเลียบลําหวยแมตาล เสนอราคา 496,000.-บาท เสนอราคา 496,000.-บาท รายเดียว ลว.13ธ.ค.64

ถึงสายถนนสาธารณะภายในหมูบาน

แมตาลนอย หมูที่ 8

6 โครงการกอสรางถนน คสล.จากสายบริเวณ 497,000.00      523,304.66      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ตี๋เล็กธุรกิจการโยธา หจก.ตี๋เล็กธุรกิจการโยธา มีผูเสนอราคา สญ.7/2565

ถนนหินคลุกเดิมติดสะพานลําหวยแมตาล เสนอราคา 496,000.-บาท เสนอราคา 496,000.-บาท รายเดียว ลว.13ธ.ค.64

ถึงสายถนนสาธารณะภายในหมูบาน

หวยเรียน หมูที่ 7

วันที่   30 เดือน กันยายน  พ.ศ.2565



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อจาง

7 โครงการซอมแซมคอสะพานบริเวณ 66,110.59 66,110.59 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.หนุมานลําปางกรุป หจก.หนุมานลําปางกรุป มีผูเสนอราคา สญ.8/2565

คอสะพานขามลําน้ําแมตาลฝงศูนยพัฒนา เสนอราคา 66,000.-บาท เสนอราคา 66,000.-บาท รายเดียว ลว.20ธ.ค.64

เด็กเล็ก หมูท่ี 1

8 โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 146,990.00      146,548.96      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ลําปางเกียรติศักดิ์พานิช หจก.ลําปางเกียรติศักดิ์พานิช มีผูเสนอราคา สญ.9/2565

บริเวณภายในฌาปนสถานบารนสันทราย เสนอราคา 146,000.-บาท เสนอราคา 146,000.-บาท รายเดียว ลว.21ธ.ค.64

หมูที่ 1

9 โครงการกอสรางลานกีฬาสนามวอลเลย 185,000.00      181,547.21      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ลําปางเกียรติศักดิ์พานิช หจก.ลําปางเกียรติศักดิ์พานิช มีผูเสนอราคา สญ.10/2565

บอล หมูที่ 4 บานยางออย เสนอราคา 181,500.-บาท เสนอราคา 181,500.-บาท รายเดียว ลว.21ธ.ค.64

10 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟลทติก 492,000.00      461,307.74      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.บุญเลิศบีเอสคอนสตรัคชั่น หจก.บุญเลิศบีเอสคอนสตรัคชั่น มีผูเสนอราคา สญ.11/2565

บริเวณบานเลขที่ 47 บานเหลา หมูที่ 2 เสนอราคา 461,000.-บาท เสนอราคา 461,000.-บาท รายเดียว ลว.24ธ.ค.64

ถึงฌาปนสถานบานสันทราย

11 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟลทติก 492,000.00 461,307.74 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.บุญเลิศบีเอสคอนสตรัคชั่น หจก.บุญเลิศบีเอสคอนสตรัคชั่น มีผูเสนอราคา สญ.12/2565

คอนกรีต บริเวณถนนวงแหวนทิศใต เสนอราคา 461,300.-บาท เสนอราคา 461,300.-บาท รายเดียว ลว.24ธ.ค.64

บานยางออย หมูท่ี 4

12 โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณถนน 497,000.00      490,161.15      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ลําปางเจริญโชค หจก.ลําปางเจริญโชค มีผูเสนอราคา สญ.เลขที่13/2565

สายหนองฮาวถึงบานเลขที่ 220 หมูที่ 4 เสนอราคา 487,000.-บาท เสนอราคา 487,000.-บาท รายเดียว ลว.11ม.ค.65

13 โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณปากทาง 495,000.00      495,955.70      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ไพรัชเจริญทรัพย หจก.ไพรัชเจริญทรัพย มีผูเสนอราคา สญ.เลขที่14/2565

เขาซอย 4 ถึงปากทางเขาซอย 13 หมูที่ 4 เสนอราคา 492,000.-บาท เสนอราคา 492,000.-บาท รายเดียว ลว.11ม.ค.65

14 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 282,000.00 281,804.69      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.สวยบาดาล หจก.สวยบาดาล มีผูเสนอราคา สญ.เลขที่15/2565

โดยทําการติดตั้งระบบสายสงไฟฟาและ เสนอราคา 281,800.-บาท เสนอราคา 281,800.-บาท รายเดียว ลว.11ม.ค.65

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบมอเตอรจมใตน้ํา

SUBMERSIBLEPUMPSขนาด3แรงมา

พรอมทอสูบสงและติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบหอยโขงขนาด 4 แรงมา บริเวณ

ประปาบานสันทราย หมูที่ 1



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อจาง

15 โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวอุทยาน 4,250,000.00    4,281,009.34   คัดเลือก 1.หจก.สะสมกอสราง  - หจก.บานขอ คอนสตรัคช่ัน เสนอราคาต่ําสุดสญ.เลขที่16/2565

ประวัติศาสตรเจาพอขุนตานโดยการ เสนอราคา 4,281,000.-บาท เสนอราคา 4,250,000.-บาท ลว.27ม.ค.65

กอสรางถนน คสล.บริเวณถนนเลียบเหมือง 2.หจก.บานขอ คอนสตรัคช่ัน

สหกรณ เสนอราคา 4,250,000.-บาท

3.หจก.ณรงคลําปางการกอสราง

เสนอราคา 4,281,000.-บาท

16 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบดอัดแนน 495,000.00      503,799.41      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ศรีทนการกอสราง หจก.ศรีทนการกอสราง เสนอราคาต่ําสุด สญ.17/2565

บริเวณบานเลขที่ 65/2(ถนนฝงตะวันตก เสนอราคา 494,000.-บาท เสนอราคา 494,000.-บาท ลว.22ก.พ.65

ถึงถนนซุปเปอรไฮเวย)บานทุงเกวียน 2.หจก.ตี๋เล็กธุรกิจการโยธา

หมูที่ 6 เสนอราคา 498,000.-บาท

3.หจก.กาญณภัทรลําปาง

เสนอราคา 499,000.-บาท

17 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 498,000.00      539,603.51      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เอ็มพีแอสฟลท หจก.เอ็มพีแอสฟลท เสนอราคาต่ําสุด สญ.18/2565

จากบริเวณซอยหนาศูนยเด็กเล็กถึงสาย เสนอราคา 497,000.-บาท เสนอราคา 497,000.-บาท ลว.28ก.พ.65

ถนนภายในหมูบานสันทราย หมูที่ 1 2.หจก.อารพีเอสแอสฟลท

เสนอราคา 497,500.-บาท

3.หจก.ปรางทองทิพย

เสนอราคา 498,000.-บาท

18 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 498,000 539,603.51 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เอ็มพีแอสฟลท หจก.เอ็มพีแอสฟลท เสนอราคาต่ําสุด สญ.19/2565

จากสายบริเวณซอยศาลเจาถึงสายภายใน เสนอราคา 497,000.-บาท เสนอราคา 497,000.-บาท ลว.28ก.พ.65

หมูบานดอน หมูที่ 10 2.หจก.อารพีเอสแอสฟลท

เสนอราคา 497,500.-บาท

3.หจก.ปรางทองทิพย

เสนอราคา 498,000.-บาท



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อจาง

19 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟลทติก 492,000.00      483,383.74      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เอ็มพีแอสฟลท  - หจก.เอ็มพีแอสฟลท เสนอราคาต่ําสุด สญ.20/2565

คอนกรีต บริเวณซอย  2 (ซอยมีเงนิ) เสนอราคา 482,000.-บาท เสนอราคา 482,000.-บาท ลว.2 มี.ค.65

บานเหลา หมูที่ 2 2.หจก.อารพีเอสแอสฟลท

เสนอราคา 482,300.-บาท

3.หจก.ปรางทองทิพย

เสนอราคา 483,000.-บาท

20 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟลทติก 492,000.00      483,383.74      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เอ็มพีแอสฟลท  - หจก.เอ็มพีแอสฟลท เสนอราคาต่ําสุด สญ.21/2565

คอนกรีต บริเวณบานเลขที่ 160 ถึงบริเวณ เสนอราคา 482,000.-บาท เสนอราคา 482,000.-บาท ลว.2 มี.ค.65

บานเลขที่ 40/3 บานปางปง-ปางทราย 2.หจก.อารพีเอสแอสฟลท

หมูที่ 9 เสนอราคา 482,300.-บาท

3.หจก.ปางทองทิพย

เสนอราคา 483,000.-บาท

21 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟลทติก 492,000.00      483,383.74      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เอ็มพีแอสฟลท  -หจก.เอ็มพีแอสฟลท เสนอราคาต่ําสุด สญ.22/2565

คอนกรีต บริเวณบานนายสุชล ธรรมใจ เสนอราคา 482,000.-บาท เสนอราคา 482,000.-บาท ลว.2 มี.ค.65

บานยางออยใต หมูที่ 11 ถึงบาน 2.หจก.อารพีเอสแอสฟลท

นายวัฒนา วงเวียน เสนอราคา 482,500.-บาท

3.หจก.ปางทองทิพย

เสนอราคา 483,000.-บาท

22 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 228,000.00      233,584.58      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ลําปางเจริญโชค  - หจก.ไพรัช  เจริญทรัพย เสนอราคาต่ําสุด สญ.23/2565

บริเวณถนนหินคลุกสายผานหลังฌาปน เสนอราคา 228,000.-บาท เสนอราคา 226,000.00บาท ลว.14 มี.ค.65

สถาน บานยางออย หมูที่ 4 2.หจก.ชัยยุทธธุรกิจการโยธา

เสนอราคา 228,000.-บาท

3.หจก.ไพรัช  เจริญทรัพย

เสนอราคา 226,000.-บาท



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อจาง

23 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 237,000.00      242,602.84      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ลําปางเจริญโชค  - หจก.ลําปางเจริญโชค เสนอราคาต่ําสุด สญ.24/2565

บริเวณถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กเดิมถึง เสนอราคา 235,000.-บาท เสนอราคา 235,000.00บาท ลว.41 มี.ค.65

บานเลขที่ 270 หมูที่ 5 บานหัววัง 2.หจก.ชัยยุทธธุรกิจการโยธา

(ฝงเตาปูน) เสนอราคา 236,000.-บาท

3.หจก.ไพรัช  เจริญทรัพย

เสนอราคา 237,000.-บาท

24 โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีต 122,000.00      123,103.57      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ตี๋เล็กธุรกิจการโยธา  - หจก.ตี๋เล็กธุรกิจการโยธา เสนอราคาต่ําสุด สญ.25/2565

เสริมเหล็ก บริเวณถนนจามเทวีบานดอน เสนอราคา 122,000.-บาท เสนอราคา 122,000.00บาท ลว.25 มี.ค.65

หมูที่ 10 2.หจก.ศรีทนการกอสราง

เสนอราคา 123,000.-บาท

25 โครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่งพังแบบ 447,000.00      424,656.79      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ตี๋เล็กธุรกิจการโยธา  - หจก.ตี๋เล็กธุรกิจการโยธา เสนอราคาต่ําสุด สญ.26/2565

กลองลวดตาขายบรรจุหิน(Gabion)บริเวณ เสนอราคา 424,000.-บาท เสนอราคา 424,000.-บาท ลว.25 มี.ค.65

ลําหวยแมตาลฝงตะวันออก หมูท่ี 8 2.หจก.ศรีทนการกอสราง

เสนอราคา 425,000.-บาท

26 โครงการกอสรางดาดลําเหมือง 3,534,000.00    3,552,399.05   ประกวดราคา 1.หจก.สะสมกอสราง  -หจก.สะสมกอสราง เสนอราคาต่ําสุด สญ.27/2565

บานหวยเรียน หมูท่ี 7 อิเล็กทรอนิกส เสนอราคา 3,079,800.-บาท เสนอราคา 3,079,800.-บาท ลว.5 พ.ค.65

(e-bidding) 2.หจก.ธนะฉัตรกอสราง

เสนอราคา 3,268,000.-บาท



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อจาง

27 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานแบบ 3,282,000.00    3,428,638.63   ประกวดราคา 1. หจก.ลําปางเท่ียงธรรมกอสราง  -หจก.ลําปางเท่ียงธรรมกอสราง เสนอราคาต่ําสุด สญ.28/2565

บาดาลขนาดใหญ ตามแบบมาตรฐาน อิเล็กทรอนิกส เสนอราคา 2,829,000.- เสนอราคา 2,829,000.- ลว.15 มิ.ย.65

กรมทรัพยากรน้ํา บานเหลา หมูที่ 2 (e-bidding) 2.หจก.โมเสคดีไซนแอนดคอนสตรัคช่ัน

เสนอราคา 2,938,000.-

3.หจก.สัญชัยพานิชลําปาง

เสนอราคา 2,989,000.-

4.หจก.เอสที แอนด พีเค เชียงใหม

คอนสตรัคช่ัน

เสนอราคา 2,928,000.-

28 โครงการปรับปรุงอาคารงานปองกันและ 210,000.00 207,042.54 เฉพาะเจาะจง  1. รานสุนทรพาณิชย  -รานสุนทรพาณิชย เสนอราคาต่ําสุด สญ.29/2565

บรรเทาสาธารณภัย บริเวณที่ทําการ เสนอราคา 206,000.- เสนอราคา 206,000.- ลว.16 มิ.ย.65

เทศบาลตําบลเวียงตาล 2. บจ.เฉิงกงพีเคแมชชีนทูลส

เสนอราคา 207,000.00บาท

3. หจก.หนุมานลําปางกรุป

เสนอราคา 207,000.00บาท

29 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร ศพด. 65,000.00         58,482.99 เฉพาะเจาะจง 1. นายเดช อุสาธรรม  - นายเดช อุสาธรรม มีผูเสนอราคา สญ.30/2565

บานสันทราย หมูที่ 1 เสนอราคา 58,000.- เสนอราคา 58,000.- รายเดียว ลว.16 มิ.ย.65

30 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟทลติก 492,000.00      620,503.96      เฉพาะเจาะจง 1. หจก.ตั้นอายวิศวกรรม  -หจก.ตั้นอายวิศวกรรม เสนอราคาต่ําสุด สญ.31/2565

คอนกรีต จากสายบริเวณแยกหนา เสนอราคา 491,000.- เสนอราคา 491,000.- ลว.29 มิ.ย.65

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมถึงสาย 2. หจก.อารพีเอสแอสฟลท

บานเลขที่ 220 บานยางออย หมูท่ี 4 เสนอราคา 492,000.-

3. หจก.เอ็มพีแอสฟลท

เสนอราคา 491,500.-



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อจาง

31 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 143,000.00      147,419.08      เฉพาะเจาะจง 1. รานภาคภูมิพานิช  - รานภาคภูมิพานิช เสนอราคาต่ําสุด สญ.32/2565

บริเวณบานเลขที่ 120/2 ถึง 185 เสนอราคา 142,000.00บาท เสนอราคา 142,000.00บาท ลว.21 ก.ค.65

บานสันทราย หมูที่ 1 2. หจก.หนุมานลําปางกรุป

เสนอราคา 143,000.00บาท

3. บจ.เฉิงกงพีเคแมชชีนทูลส

เสนอราคา 143,000.00บาท

32 โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณปากทาง 438,000.00      475,988.79      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ตั้นอายวิศวกรรม  - หจก.ตั้นอายวิศวกรรม เสนอราคาต่ําสุด สญ.33/2565

เขาซอย 13 ถึง รพ.สต.บานยางออย เสนอราคา 437,000.00บาท เสนอราคา 437,000.00บาท ลว.21 ก.ค.65

หมูที่ 4  2. หจก.เอ็มพีแอสฟลท

เสนอราคา 437,500.00บาท

 2. หจก.ปางทองทิพย

เสนอราคา 438,000.00บาท

33 โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณ 155,000.00      169,072.35      เฉพาะเจาะจง  1. หจก.ตั้นอายวิศวกรรม  - หจก.ตั้นอายวิศวกรรม เสนอราคาต่ําสุด สญ.34/2565

บานเลขที่ 206 บานหัววัง หมูที่ 5 เสนอราคา 154,000.00บาท เสนอราคา 154,000.00บาท ลว.21 ก.ค.65

 2. หจก.เอ็มพีแอสฟลท

เสนอราคา 154,500.00บาท

 2. หจก.ปางทองทิพย

เสนอราคา 155,000.00บาท

34 โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณ 111,000.00      121,635.29      เฉพาะเจาะจง  1. หจก.ตั้นอายวิศวกรรม  - หจก.ตั้นอายวิศวกรรม เสนอราคาต่ําสุด สญ.35/2565

บานเลขที่ 298 บานหัววัง หมูที่ 5 เสนอราคา 110,000.00บาท เสนอราคา 110,000.00บาท ลว.21 ก.ค.65

 2. หจก.เอ็มพีแอสฟลท

เสนอราคา 110,500.00บาท

 3. หจก.ปางทองทิพย

เสนอราคา 111,000.00บาท



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อจาง

35 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณหอพัก 313,000.00      354,397.11      เฉพาะเจาะจง  1. หจก.ตั้นอายวิศวกรรม  - หจก.ตั้นอายวิศวกรรม เสนอราคาต่ําสุด สญ.36/2565

เลขที่ 150 ถึงบานเลขที่ 91/2 บานดอน เสนอราคา 312,000.00บาท เสนอราคา 312,000.00บาท ลว.21 ก.ค.65

หมูที่ 10  2. หจก.เอ็มพีแอสฟลท

เสนอราคา 312,500.00บาท

 3. หจก.ปางทองทิพย

เสนอราคา 313,000.00บาท

36 โครงการซอมแซมพนังปองกันตลิ่งพังเดิม 372,000.00      372,433.69      เฉพาะเจาะจง 1. หจก.ตี๋เล็กธุรกิจการโยธา  - หจก.ตี๋เล็กธุรกิจการโยธา มีผูเสนอราคา สญ.37/2565

โดยการเรียงหินในกลอง(Gabion) บริเวณ เสนอราคา 371,000.00บาท เสนอราคา 371,000.00บาท รายเดียว ลว.17 ส.ค.65

บานเลขที่ 22/5 บานแมตาลนอย หมูที่ 8

37 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพักบริเวณ 632,000.00      661,014.64      ประกวดราคา  1. หจก.ลีลาวดีบิลดิ้ง  - หจก.ลีลาวดีบิลดิ้ง เสนอราคาต่ําสุด สญ.38/2565

ศาลปูเจาบานดอนถึงบริเวณบานเลขที่ อิเล็กทรอนิกส เสนอราคา 543,210.00บาท เสนอราคา 543,200.00บาท ลว.22 ส.ค.65

39/4 บานดอน หมูที่ 10 (e-bidding) 2. หจก.พี.ซี.คอมแพ็ก

เสนอราคา 629,500.00บาท

3. หจก.ลําปางเกียรติศักดิ์พานิช

เสนอราคา 609,000.00บาท

4. บจ.เค.พี.ซัพพลาย2017

เสนอราคา 606,720.00บาท

38 โครงการซอมแซมโดยขุดรื้อดินบริเวณ 64,900.00         64,916.13        เฉพาะเจาะจง  1.รานภาคภูมิพานิช  - รานภาคภูมิพานิช มีผูเสนอราคา สญ.40/2565

คอสะพานเดิมและทําการเรียงหินในกลอง เสนอราคา 64,500.00บาท เสนอราคา 64,500.00บาท รายเดียว ลว.5 ก.ย.65

(Gabion) หมูที่ 1 บานสันทราย

39 โครงการซอมแซมถนนลุกรังเน่ืองจากถูก 233,250.00      233,236.75      เฉพาะเจาะจง  1. หจก.ตี๋เล็กธุรกิจการโยธา  - หจก.ตี๋เล็กธุรกิจการโยธา มีผูเสนอราคา สญ.41/2565

กระแสนํ้ากัดเซาะ บานหวยเรียน หมูท่ี 7 เสนอราคา 233,000.00บาท เสนอราคา 233,000.00บาท รายเดียว ลว.5 ก.ย.65



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อจาง

40 โครงการขุดลอกเพ่ือเปลี่ยนทิศทางน้ําและ 329,900.00      329,853.68      เฉพาะเจาะจง  1. หจก.ตี๋เล็กธุรกิจการโยธา  - หจก.ตี๋เล็กธุรกิจการโยธา มีผูเสนอราคา สญ.42/2565

ตื้นเขิน เพ่ือปองกันการกัดเซาะบริเวณ เสนอราคา 329,800.00บาท เสนอราคา 329,800.00บาท รายเดียว ลว.5 ก.ย.65

ลําหวยแมตาล บานหวยเรียน หมูท่ี 7

41 โครงการกอสรางถนน คสล.บานแมตาลนอย 164,300.00      164,259.88      เฉพาะเจาะจง  1.หจก.ตี๋เล็กธุรกิจการโยธา  - หจก.ตี๋เล็กธุรกิจการโยธา มีผูเสนอราคา สญ.43/2565

หมูที่ 8 เสนอราคา 164,000.00บาท เสนอราคา 164,000.00บาท รายเดียว ลว.5 ก.ย.65

42 โครงการขุดลอกเพ่ือเปลี่ยนทิศทางน้ํา 493,550.00      493,519.44      เฉพาะเจาะจง  1. หจก.ตี๋เล็กธุรกิจการโยธา  - หจก.ตี๋เล็กธุรกิจการโยธา มีผูเสนอราคา สญ.44/2565

และตื้นเขินเพ่ือปองกันการกัดเซาะ บริเวณ เสนอราคา 493,000.00บาท เสนอราคา 493,000.00บาท รายเดียว ลว.5 ก.ย.65

ลําหวยแมตาล บานแมตาลนอย หมูที่ 8

43 โครงการซอมแซมลําเหมืองสงนํ้าดาด 731,600.00      705,826.07      ประกวดราคา  1. หจก.ธนะฉัตรกอสราง   - หจก.ธนะฉัตรกอสราง มีผูเสนอราคา สญ.45/2565

คอนกรีตนิคมสหกรณ หมูท่ี 5 บานหัววัง อิเล็กทรอนิกส เสนอราคา 690,000.28บาท เสนอราคา 690,000.00บาท รายเดียว ลว.12 ก.ย.65

(e-bidding)

44 โครงการกอสรางถนนดินลูกรัง 19,000.00         19,000.00        เฉพาะเจาะจง  1.หจก.ตี๋เล็กธุรกิจการโยธา  - หจก.ตี๋เล็กธุรกิจการโยธา มีผูเสนอราคา สญ.46/2565

เสนอราคา 19,000.00บาท เสนอราคา 19,000.00บาท รายเดียว ลว.22 ก.ย.65

45 โครงการซอมแซมคอสะพานบริเวณ 88,200.00         88,211.92        เฉพาะเจาะจง  1. หจก.ฐานัสรับเหมากอสราง  - หจก.ฐานัสรับเหมากอสราง มีผูเสนอราคา สญ.47/2565

คอสะพานขามลําหวยแมตาล เสนอราคา 88,000.00บาท เสนอราคา 88,000.00บาท รายเดียว ลว.26 ก.ย.65

บานแมตาลนอย หมูที่ 8(ปางตอง)
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