
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 

ส านักงานเทศบาลต าบลป่าซาง  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้ซื้อซองเสนอ

ราคา 

ผู้เสนอราคา
และราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

- - - 
- 
 
 

 
- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

สขร.1 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 

ส านักงานเทศบาลต าบลป่าซาง  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 

วันที่ 30 พฤศจิกายน  2560 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้ซื้อซองเสนอ

ราคา 

ผู้เสนอราคา
และราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1 

โครงการจัดการขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลต าบลป่าซาง 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
โดยฝังกลบขยะบริเวณบ่อขยะ
เทศบาลต าบลป่าซาง หมู่ที่ 4 
ต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง 
จังหวัดล าพูน 

750,000 

ประกวดราคา
จ้าง

อีเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

บริษัท เค.พี. 
อุดมสุข จ ากัด 

บริษัท เค.พี.  
อุดมสุข จ ากดั 
523,300 

บริษัท เค.พี. 
อุดมสุข จ ากัด 
523,000 

เป็นราคาที่ต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ประกาศฯ 

 

ส.1/2561 
ลว 1 พ.ย. 61 

 

 

 

 

 

 

สขร.1 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 

ส านักงานเทศบาลต าบลป่าซาง  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 

วันที่ 31 ธันวาคม  2560 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้ซื้อซองเสนอ

ราคา 

ผู้เสนอราคา
และราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

- - - 
- 
 
 

 
- - - - 

 

] 

 

 

 

 

 

 

สขร.1 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 

ส านักงานเทศบาลต าบลป่าซาง  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 

วันที่ 31 มกราคม  2561 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้ซื้อซองเสนอ

ราคา 

ผู้เสนอราคา
และราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

- - - 
- 
 
 

 
- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

สขร.1 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 

ส านักงานเทศบาลต าบลป่าซาง  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2561 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้ซื้อซองเสนอ

ราคา 

ผู้เสนอราคา
และราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

- - - 
- 
 
 

 
- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

สขร.1 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 

ส านักงานเทศบาลต าบลป่าซาง  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 

วันที่ 31 มีนาคม  2561 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้ซื้อซองเสนอ

ราคา 
ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1 

ปรับปรุงถนนสาย
องค์การโทรศัพท์เชื่อมพาณิช 
ซอย 1 พร้อมบ่อพัก 11 บ่อ 
หมู่ที่ 1 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง    
จ.ล าพูน 

253,000 
 
 
 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

 

- นายบุญปั๋น บุญมี 
ราคาที่เสนอ 

252,000 บาท 

นายบุญปั๋น บุญมี 
ราคาที่เสนอ 

252,000 บาท 

เป็นราคาที่
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 

ส.2/2561 
ลว. 26 มี.ค 61 

 

 

 

 

 

 

 

สขร.1 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 

ส านักงานเทศบาลต าบลป่าซาง  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 

วันที่ 30 เมษายน 2561 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้ซื้อซอง

เสนอราคา 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
1 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ซอย 10 หมู่ที่ 1 ต.ป่าซาง  อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 
452,000 

 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
- หจก.รุ่งโพธิ์ สลิตา 

ราคาที่เสนอ 
447,000 บาท 

หจก.รุ่งโพธิ์ สลิตา 
ราคาที่เสนอ 

447,000 บาท 

เป็นราคาที่
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 

ส.3/2561 
ลว. 11 เม.ย 61 

2 โครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมก าแพงปากท่อ บริเวณอู่ซ่อมรถบ้าน
กอแก หมู่ที่ 5 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 

271,000 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

- เจ เจ รีดเดอร์ เซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ 

260,700 บาท 

เจ เจ รีดเดอร์ เซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ 

260,700 บาท 

เป็นราคาที่
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 

ส.4/2561 
ลว. 20 เม.ย 61 

สขร.1 



3 โครงการปรับปรุงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ข้างโรงฆ่าสัตว์ริมการประปา หมู่ที่ 1 ต.ป่าซาง 
อ.ป่าซาง จ.ล าพูน   

196,000 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

- เจ เจ รีดเดอร์ เซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ 

186,000 บาท 

เจ เจ รีดเดอร์ เซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ 

186,000 บาท 

เป็นราคาที่
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 
 
 
 

ส.5/2561 
ลว. 20 เม.ย 61 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซอง
เสนอราคา 

ผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมวางท่อและ

บ่อพัก (หลังร้านวิพรมชัย) หมู่ที่ 1 ต.ปากบ่อง อ.
ป่าซาง จ.ล าพูน 

256,000 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

- เจ เจ รีดเดอร์ เซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ 

245,000 บาท 

เจ เจ รีดเดอร์ เซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ 

245,000 บาท 

เป็นราคาที่
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

ส.6/2561 
ลว. 20 เม.ย 61 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมวางท่อและ
บ่อพัก ข้างถนนเลียบน้ าทา หน้าร้านข้าวซอย  
หมู่ที่ 1 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 

374,000 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

- เจ เจ รีดเดอร์ เซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ 

347,000 บาท 

เจ เจ รีดเดอร์ เซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ 

347,000 บาท 

เป็นราคาที่
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

ส.7/2561 
ลว. 20 เม.ย 61 

6 โครงการวางท่อส่งน้ าบ่อเกษตร หมู่ที่ 2,3,5    
ต.ป่าซาง และหมู่ที่ 2 ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง     
จ.ล าพูน 

463,000 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

- นายอุทัย สุนันต๊ะ 
ราคาที่เสนอ 

463,000 บาท 

นายอุทัย สุนันต๊ะ 
ราคาที่เสนอ 

463,000 บาท 

เป็นราคาที่
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

ส.8/2561 
ลว. 20 เม.ย 61 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 

ส านักงานเทศบาลต าบลป่าซาง  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
1 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ่อขยะ หมู่ที่ 4 ต.ป่า
ซาง     อ.ป่าซาง จ.
ล าพูน 

1,819,00 สอบราคา 1.หจก.เอก-ศุภฤกษ์ ก่อสร้าง 
2.หจก.ทองดี การก่อสร้าง 
3.หจก.หนองตองคอน
สตรัคชั่น 
4.หจก.ธนะชัยแอสโซซิเอท 
5.บจก.เอกทวีทรัพย์ คอน
สตรัคชั่น 
6.หจก. 223 วิศวกร 
7.เอ็นอาร์ การค้า 
8.หจก.สยามอนงค์ 
9.หจก.เชียงใหม่ทวีผล คอน
สตรัคชั่น 
10.หจก.ต.ป่าซางวัสดุ
ก่อสร้าง 
11.หจก.ขุนตาลเอนเตอร์ไพร์ 

1.หจก.เอก-ศุภฤกษ์ ก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 1,490,000บาท 
2.หจก. 223 วิศวกร 
ราคาที่เสนอ 1,633,250บาท 
3.หจก.สยามอนงค์ 
ราคาที่เสนอ 1,599,000บาท 
4.หจก.จรูญพรรทรัพย์อนันต์ 
ราคาที่เสนอ 1,700,000บาท 
5.หจก.ชณกุล ก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 1,390,000บาท 
6.หจก.ที.ที.(2014) วิศวกรรม 
ราคาที่เสนอ 1,430,000บาท 
7.หจก.ธนะชัยแอสโซซิเอท 
ราคาที่เสนอ 1,249,000บาท 
8.หจก.พชรพรร พร็อพเพอร์ตี้ 
ราคาที่เสนอ 1,730,000บาท 
 

หจก.ธนะชัย      
แอสโซซิเอท 
ราคาที่เสนอ 
1,249,000 

บาท 

เป็นราคาที่ต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ประกาศฯ 

ส.9/2561 
ลว. 1 พ.ค 61 

         

สขร.1 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
    12.หจก.รัฐนันท์การโยธา 

13.หจก.เอ็น.วีเอส 
คอมพิวเตอร์ แอนด์ บีลดิง 
14.หจก.ชณกุล ก่อสร้าง 
15.หจก.พชรพรร พร็อพ
เพอร์ตี้ 
16.หจก.จรูญพรรทรัพย์
อนันต์ 
17.บ.แพทพีบีคอนสตรัคชั่น 
18.หจก.ศิริศักดิ์พูลผล
ก่อสร้าง 
19.หจก.ที.ที.(2014) 
วิศวกรรม 

9.หจก.ศิริศักดิ์พูลผลก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 1,780,000บาท  
10.หจก.เอ็น.วีเอส คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ บีลดิง 
ราคาที่เสนอ 1,608,000บาท 
11.หจก.ทองดี การก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 1,500,000บาท 
12.หจก.เชียงใหม่ทวีผล    คอน
สตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 
1,564,000 บาท 

   

2 โครงการเสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายหน้ารร.วัดบ้าน
ก้อง หมู่ที่ 5 ต.ปากบ่อง       
อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 

1,937,000 สอบราคา 1.หจก.ล าพูนวันเฉลิม 
2.หจก.เชียงใหม่ 49  คอน
สตรัคชั่น 
3.หจก.ธนะชัยแอสโซซิเอท 
4.หจก.เอกภพก่อสร้าง 
5.บจก.เอกทวีทรัพย์  คอน
สตรัคชั่น 
 

1.หจก.เชียงใหม่ 49        คอน
สตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 
1,200,000 บาท 
2.บจก.เชียงใหม่ทวีผล คอน
สตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 
980,000 บาท 
3.บจก.เชียงใหม่มีโชค  
ราคาที่เสนอ 1,030,000บาท 
 
 

บจก.เชียงใหม่ทวี
ผล คอนสตรัคชั่น 

ราคาที่เสนอ
980,000 บาท 

เป็นราคาที่ต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ประกาศฯ 

ส.10/2561 
ลว. 2 พ.ค 61 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
    6.บ.เชียงใหม่ทวีผล คอน

สตรัคชั่น 
7.บจก.เชียงใหม่มีโชค 
8.หจก.รุ่งโพธิ์ สลิตา 
9.บจก.สามารถคอนสตรัคชั่น 
เชียงใหม่ 

4.บจก.สามารถคอนสตรัคชั่น 
เชียงใหม่ ราคาที่เสนอ 
1,300,000 บาท 
5.หจก.เอกภพก่อสร้าง ราคาที่
เสนอ 1,012,000 บาท 
6.หจก.ล าพูนวันเฉลิม 
ราคาที่เสนอ 1,019,900 บาท 
7.หจก.รุ่งโพธิ์ สลิตา 
ราคาที่เสนอ 997,000 บาท 
8.หจก.ธนะชัยแอสโซซิเอท 
ราคาที่เสนอ 1,020,000 บาท 

   

3 โครงการเสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสายหลักสายบ้าน
ล้อง ซอย 2 หมู่ที่ 2  ต.
ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.
ล าพูน 

1,009,000 ประกวด
ราคาจ้าง
อีเล็กทรอ
นิกส์ (e-
bidding) 

1.หจก.ล าธาร คอนสตรัคชั่น 
2.บจก.เชียงใหม่มีโชค 
3.บจก.บลูแลนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 
4.หจก.เอกภพ ก่อสร้าง 
5.บจก.กาญจนาธุรกิจ
ก่อสร้าง 
6.บจก.เชียงใหม่ทวีผลคอน
สตรัคชั่น 
7.หจก.ธนะชัย แอสโซซิเอท 

1.หจก.ล าธาร คอนสตรัคชั่น  
ราคาที่เสนอ 510,000 บาท 
2.บจก.เชียงใหม่มีโชค     
ราคาที่เสนอ 616,000 บาท 
3.บจก.บลูแลนด์ เอ็นจิเนียริ่ง  
ราคาที่เสนอ 620,000 บาท 
4.หจก.เอกภพ ก่อสร้าง   
ราคาที่เสนอ 623,000 บาท 
5.บจก.กาญจนาธุรกิจก่อสร้าง  
ราคาที่เสนอ 680,000 บาท 
 

หจก.ล าธาร คอน
สตรัคชั่น 

ราคาที่เสนอ 
510,000 บาท 

 

เป็นราคาที่ต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ประกาศฯ 

ส.11/2561 
ลว. 8 พ.ค 61 

 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
    8.บ.ภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง 

จ ากัด 
9.หจก.รุ่งโพธิ์ สลิตา 

6.บจก.เชียงใหม่ทวีผลคอน
สตรัคชั่น  
ราคาที่เสนอ 684,000 บาท 

   

4 โครงการเสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
ซอยข้างวัดหนองผ า หมู่ที่ 4 
ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง  
จ.ล าพูน 

701,000 ประกวดราคา
จ้าง

อีเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1.หจก.เอกภพก่อสร้าง 
2.หจก.ล าธาร คอน
สตรัคชั่น 
3.บจก.เชียงใหม่มีโชค 
จ ากัด 
4.หจก.รุ่งโพธิ์ สลิตา 
5.บจก.บลูแลนด์ เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด 
6.บจก.กาญจนาธุรกิจ
ก่อสร้าง จ ากัด 
7.บ.ภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง 
จ ากัด 
8.บ.เชียงใหม่ทวีผลคอน
สตรัคชั่น จ ากัด 

1.หจก.เอกภพก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 412,000 บาท 
2.หจก.ล าธาร คอนสตรัคชั่น 
ราคาที่เสนอ 427,500 บาท 
3.บจก.เชียงใหม่มีโชค 
ราคาที่เสนอ 432,000 บาท 
4.หจก.รุ่งโพธิ์ สลิตา 
ราคาที่เสนอ 440,000 บาท 
5.บจก.บลูแลนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 
ราคาที่เสนอ 440,000 บาท 
6.บจก.กาญจนาธุรกิจก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 450,000 บาท 

หจก.เอกภพ
ก่อสร้าง 

ราคาที่เสนอ 
412,000 บาท 

 

เป็นราคาที่
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติ

ครบถ้วนตาม
ประกาศฯ 

ส.12/2561 
ลว. 10 พ.ค 61 

 

 

 

 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
5 โครงการก่อสร้างหอถังสูง 

30 ลบ.ม. บริเวณสนาม
กีฬาเทศบาลต าบลป่าซาง
และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าถังเก็บน้ าบริเวณ
สนามกีฬา 

824,000 ประกวดราคา
จ้าง

อีเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1.หจก.เอสที แอนด์ พีเค 
เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น 
2.หจก.สัญชัยพานิชล าปาง 

1.หจก.สัญชัยพานิชล าปาง 
ราคาที่เสนอ 798,000 บาท 

1.หจก.สัญชัย
พานิชล าปาง 
ราคาที่เสนอ 

798,000 บาท 

เป็นราคาที่ต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
ประกาศฯ 

ส.14/2561 
ลว. 30 พ.ค 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 

ส านักงานเทศบาลต าบลป่าซาง  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้ซื้อซอง

เสนอราคา 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
1 โครงการก่อสร้างอาคาร

เอนกประสงค์ กว้าง 6 เมตร ยาว 
10.5 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 63 ตารางเมตร     หมู่ที่ 5 
ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง  จ.ล าพูน 

488,000 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

- นายภัทรพงศ์ โยธา 
ราคาที่เสนอ 466,000 บาท 

นายภัทรพงศ์ โยธา 
ราคาที่เสนอ 

466,000 บาท 

เป็นราคาที่
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

ส.15/2561 
ลว. 8 ม.ิย 61 

2 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่งเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส 
ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์
และอุปกรณ์ประจ าเรือตาม
โครงการก าจัดผักตบชวาอย่าง
ยั่งยืนของ อปท. จ านวน 1 ล า 

80,000 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

- 1.บ.ฟังก์ชั่น มารีน จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 79,822 บาท 
2.บ.ส.จ.ช่องแคยนต์ 1997 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 79,993.20
บาท 

บ.ฟังก์ชั่น มารีน จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 

79,822 บาท 
 

เป็นราคาที่
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

สัญญาซื้อขาย
เลขที่ 1/2561 
ลว. 27 มิ.ย 61 

 

 

 

สขร.1 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 

ส านักงานเทศบาลต าบลป่าซาง  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้ซื้อซองเสนอ

ราคา 

ผู้เสนอราคา
และราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

- - - 
- 
 
 

 
- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

สขร.1 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 

ส านักงานเทศบาลต าบลป่าซาง  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซองเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
1 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ตรงข้ามโรงน้ าดื่ม ชุมชน
บ้านท่าต้นงิ้ว หมู่ที่ 2     
ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง   
จ.ล าพูน 

513,000 ประกวดราคาจ้าง
อีเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) 

 

1.ภู่พิสิฐพาณิชย์ 
2.บ.เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น 
จ ากัด 
3.บ.ภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง 
จ ากัด 
4.เอส.บี.อาร์.พาณิชย์ 
5.หจก.แม่ธิ ก้าวหน้า 
6.พะเยา พันธ์นุกฤษ ทราฟฟิค 

1.หจก.แม่ธิ ก้าวหน้า  
ราคาที่เสนอ 
455,000 บาท 
2.ภู่พิสิฐพาณิชย์ 
ราคาที่เสนอ 
465,000 บาท 
3.พะเยา พันธ์นุกฤษ 
ทราฟฟิค 
ราคาที่เสนอ 
468,500 บาท 

หจก.แม่ธิ ก้าวหน้า 
ราคาที่เสนอ 

455,000 บาท 
 

เป็นราคาที่
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

ตามประกาศ
ฯ 

ส.16/2561 
ลงวันที่ 24 
ส.ค.2561 

 

 

 

 

สขร.1 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 

ส านักงานเทศบาลต าบลป่าซาง  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 

วันที่ 30 กันยายน 2561 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้ซื้อซองเสนอ

ราคา 

ผู้เสนอราคา
และราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
- - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

สขร.1 


