
ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ราคากลาง ผู้ได้รับการคัดเลือก/ หมายเหตุ
ผู้ยื่นเสนอ ราคา (บาท) (บาท) ราคา(บาท)

1 ปรับปรุงแท่นขูดสุกรโรงฆา่สัตว์ เทศบาลต าบลจอมทอง  1.นายแบน อินต๊ะยศ 34,000 34,000 34,000 นายแบน  อินต๊ะยศ
หมู่ที ่3 ต.บ้านร่วม 2.นางฟองค า  ค ามาฟู 36,000 33,500

3.นายเต๊ก  ธรรมะ 39,000
2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1.นายแบน อินต๊ะยศ 34,000 34,000 34,000 นายแบน  อินต๊ะยศ

ซอย 18 หมู่ที ่2 ต.ดอยแก้ว 2.นายเต๊ก  ธรรมะ 34,800 33,500
3.นายกรณ์ นันต๊ะยศ 35,000

3 โครงการขยายท่อเมนประปา เทศบาลต าบลจอมทอง หมุ่ที ่9 1.หจก.ยิ่งสุวรรณ์การช่าง 475,000 477,000 477,000 หจก.ยิ่งสุวรรณ์การช่าง
ต.ข่วงเปา 2.บ.เชียงใหม่ โฮมรีแพร์ จก. 477,000 470,000

3.หจก.โชคค าเรือง คอนสตรัคชั่น 485,000
4 โครงการติดต้ังสัญลักษณ์จราจร งานตีเส้นจราจร ถนนร่มโพธิ์ 1.นายโอภาส  ภิญโญฤทธิ์ 102,000 102,400 102,400 นายโอภาส  ภิญโญฤทธิ์

หมู่ที ่3  ต.บ้านหลวง ถึง หมู่ที ่6 ต.ข่วงเปา 2.นายศิริพงษ์ ทิพย์วงค์ 108,000 102,400
3.นายนิคม  ถ้ าแก้ว 103,700

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตเทศบาล- 1.บ.ซีวิคมีเดีย จ ากัด 471,000 471,000 471,000 บ.ซีวิค มีเดีย จ ากัด
ต าบลจอมทอง ต้ังแต่ถนนร่มโพธิ ์หมู่ที ่3 ต.บ้านหลวง ถึง 2.บ.เรียลสตาร์ จ ากัด 480,000 471,000
หมู่ที ่6 ต.ข่วงเปา 3.บ.สมพล เอ็นจีเนียร่ิง จ ากัด 500,000

6 โครงการปรับปรุงโรงฆา่สัตว์ 1.หจก.เสรีภูพ่ิสิฐ 835,500 837,000 836,000 หจก.เสรีภูพ่ิสิฐ
2.ร้านเทพทรงธรรมการค้า 887,000 835,500

7 โครงการติดต้ังป้ายจราจรเตือนทางโค้ง ถนนชินาประชาศรี 1.อองก้าอาทฟูลไลท์ จ ากัด 309,000 309,000 309,000 อองก้าอาทฟูลไลท์ จ ากัด
หมู่ที ่6  ต.ข่วงเปา 2.บ.สายรักไทย(1994) จ ากัด 331,272 305,000

3.บ.ดี.พ.ีเทรดด้ิง จ ากัด 335,700

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประเภทค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้างทีด่ าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างภายในวันที ่1 ตลุาคม 2561-30 กันยายน 2562
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8 โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที ่1,4 1.หจก.เอกภพก่อสร้าง 221,000 226,000 221,000 หจก.เอกภพก่อสร้าง 
ต.บ้านหลวง และหมู่ที ่2 ต.ดอยแก้ว 2.หจก.ณัฐฐาน 223,000 220,000

3.หจก.กรรณ์วิริยะ 227,000
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุง่แคบ หมู่ที ่3 1.นายแบน อินต๊ะยศ 324,000 322,000 324,000 นายแบน อินต๊ะยศ

ต.บ้านหลวง เชื่อมหมู่ที ่4 ต.บ้านหลวง 322,000

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบ้าน 1.นายแบน อินต๊ะยศ 94,000 93,000 94,000 นายแบน อินต๊ะยศ
นายสม  นามเทพ หมู่ที ่1 ต.ดอยแก้ว 93,000

11 โครงการขุดลอกล าเหมืองกลางบ้านภายในเขตเทศบาลต าบล 1.นายแบน อินต๊ะยศ 37,200 97,200 97,200 นายแบน อินต๊ะยศ
จอมทอง มู่ที ่4 ต.ข่วงเปา ถึงหมู่ที ่4 ต.บ้านหลวง 96,200

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านนายดวงค า จีนใจ 1.นายแบน  อินต๊ะยศ 34,000 34,000 34,000 นายแบน อินต๊ะยศ
ถึงบ้าน ร.ต.ต.เดช แก้วก๋องมา) หมู่ที ่1 ต.ดอยแก้ว 34,000

13 โครงการขยายไหล่ทางพร้อมราวกันตก ถนนเทศบาล ซอย 1 1.นายแบน  อินต๊ะยศ 154,000 153,000 154,000 นายแบน อินต๊ะยศ
(ข้าง ธกส.) หมู่ที ่9  ต.ข่วงเปา 152,000

14 โครงการก่อสร้างพนังล าเหมืองนางู หมู่ที ่2  ต.บ้านหลวง 1.นายแบน  อินต๊ะยศ 253,000 249,000 253,000 นายแบน อินต๊ะยศ
248,000
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15 โครงการปรับปรุงสถานีดับเพลิง เทศบาลต าบลจอมทอง หมู่ที ่4 1.หจก.ศักด์ิวดี(1999) 670,000 673,000 676,000 หจก.ศักด์ิวดี(1999)
ต.บ้านหลวง 2.หจก.สยามอนงค์ เอกสารไม่ถูกต้อง 670,000

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหน้าบ้านจัดสรร บ้าน 1.หจก.สยามอนงค์ ผลงานไม่ครบ 519,000 524,000หจก.พชรพรร พร็อบเพอร์ต้ี
พ่อหนานจันทร์(บ้านสันลมจอย)-ถนนข่วงเปา หมู่ที ่4 ต.ข่วงเปา 2.หจก.พชรพรร พร็อบเพอร์ต้ี 518,700 518,700

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนายชูโชค แนบสนิทธรรม 1.นายแบน  อินต๊ะยศ 97,000 94,000 97,000 นายแบน อินต๊ะยศ
หมู่ที ่6  ต.ข่วงเปา 93,500

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ถนนดอยแก้ว ซอย8 ต้ังแต่ 1.นายแบน  อินต๊ะยศ 177,000 177,000 178,000 นายแบน  อินต๊ะยศ
บ้านนางไล นันต๊ะภูมิ ถึงล าเหมืองม้า หมู่ที ่2  ต.ดอยแก้ว 176,500

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ถนนบ้านหลวง ซอย 11 1.นายแบน  อินต๊ะยศ 112,000 111,000 112,000 นายแบน  อินต๊ะยศ
หมู่ที ่11  ต.ข่วงเปา 111,000

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หน้าบ้านดาบประยูร 1.นายแบน  อินต๊ะยศ 219,000 219,000 219,000 นายแบน  อินต๊ะยศ
จารณะ ผ่านร้านเสริมสวยต๊ิก หมู่ที ่5 ต.ข่วงเปา 219,000

21 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริมน้ า ซอย2 หจก.ล าธาร คอนสตรัคชั่น 229,000 232,000 229,000 หจก.ล าธาร คอนสตรัคชั่น
หมู่ที ่4  ต.บ้านหลวง 228,500
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