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หมวดหี่ด ินและสิงก่อสร้าง
ล่าสับ ฟ้อโครงการ

งบประมาณฟัไค1?บ 
(บาท)

งบประมาณ?!ใบ่จริง 
(บาท) ส่วนต่าง (บาท)

ล่คเป็น
?อยละ

ประเภทการสัดหา หมายเหชุ
สัดฟ้อ สัคจำง

1 โครงการก่อส?ไงอาคาร5เ'สูงอายุ เทศบาลเฟ้อง 
เขลางค'นคร จำนวน 2 ฟ้น จำนวน 1 หส์โง

11,956,500.00 11,300,243.00 656,257.00 5.49 /
ประกวดราคา 
ล่เล่กทรอฉกสํ 
6-ชเชชเก9

2 โครงการจำงชุคเจาะปอบาดาลด’'วยพล่งงาน 
แสงอาฟัด(โ ภายในรเมชนบ่านหมอสม หชุ?! 2 
ตำบลบ่งแสนทอง อำเภอเฟ้อง สังหสัคลำปาง 495,000.00 470,163.23 24,836.77 5.02 /

โคยร?!เฉพาะเจาะจง

3 โครงการก่อส?ไงป?บป}งอาคารสูนอํพี'(มนาเล่ก 
เล่กเทศบาลเฟ้องเขลางตํนครและฦฟ้พีศฟ้
โดยรอบอาคารสูนบ่พี(มนาเล่กเล็กเทศบาลเฟ้อง 
เขลางค'นคร(หล่งใหม่) ชุมชนบ่าน?อง หชุ?! 12 
ตำบลชมร!) อำเภอเฟ้อง จํโงหรดลำปาง 550,200.00 498,760.00 51,440.00 9.35 /

ประกวดราคา 
ล่เล่กทรอฟักฝ
6-ชเก่ก่เก9

4 โครงการก่อส?างโรงจอดรถสักรยานยนต'ภายโน 
ฝาฟักงานเทศบาลเฟ้องเขลางค'นคร อ.เฟ้อง จ. 
ลำปาง 400,000.00 400,000.00 /

โดยรธีเฉพาะเจาะจง

5 โครงการป?บ่ป}งอาคารฝาฟักงานเทศบาลเฟ้อง
เขลางค'นคร 300,000.00 295,000.00 5,000.00 1.67 /

โดยรธีเฉพาะเจาะจง
6 สัางล''อม?วลวดหนามรอบฟัน?!สูนปเศรษฐล่จ 

พอเพียงเทศบาลเฟ้องเขลางค'นคร 45,000.00 45,000.00 /
โดยร?!เฉพาะเจาะจง

7 โครงการก่อส?ไงลานคอนกรีดเสรีมเหล่ก บริเวณ 
รอบอาคารโรงอาหาร ภายในฝาฟักงานเทศบาล 
เฟ้องเขลางค'นคร 848,000.00 648,000.00 200,000.00 23.58 /

ประกวดราคา 
อิเล็กทรอฟักฝ
6-ชเก่ก่เก9

8 โครงการก่อส?ไงอาคารเม}เผาศพ?!ควบชุม 
มลพิษดามมาตรฐานพ?อมอาคารประกอบพิธี 
ภายในชุมชนบ่านหนองพ่าตะรนตก หชุ?! 10 
ตำบลบ่งแสนทอง อำเภอเฟ้อง สังหสัดลำปาง 3,000,000.00 2,209,202.00 790,798.00 26.36 /

ประกวดราคา 
ล่เล่กทรอฟักฝ 
6-เวเก่ก่เท9



9 โครงการโเอส'?!งถนนคอนกรตเสริมเหส์ก 
ภายใน*(มชนหนองฟ'าตะรนออก ซอยขาง 
ปานเอขVI 294 และซอยปางน้านเลขท่ี 664 ห){ 
VI 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมิอง รงหรดล'าปาง

494,000.00 492,000.00 2,000.00 0.40 /

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 โครงการปรบปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลฬดิกคอ 
นกรดภายใน*เมชนปานหนองฟ'วฬงอก บริเวณ 
ซอยปางปานเลขท่ี 351 (หอฟักม(นารรณ) ห){ท่ี 
9 ตำบลชม*!) อำเภอเมิอง รงหรดลำปาง 325,000.00 314,000.00 11,000.00 3.38 /

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 โครงการปรบปรุงถนนเดมิด้วยแอสฟัลฬดิกคอ 
นกรีด ภายในชุมชนฮ่วเมิยนน้านผาลาด บริเวณ 
ร{มประ๑ทางเปาชุมชนฐ่วเร่เยนปานผาลาด ห);{ท่ี 
4 ตำบลพระบาท อำเภอเมิอง รงหรดลำปาง

480,000.00 477,000.00 3,000.00 0.63 /

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 โครงการปรบปรุงถนนและลานเดิมด้ายแอส 
ฟัลฬดิกคอนกรีตภายในชุมชนปานกาดใต้ 
บริเวณหน้าโรงเรียนและร่คปานกาดใต้ ห){ท่ี 7 
ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมิอง รงหรดลำปาง 440,000.00 414,480.48 25,519.52 5.80 /

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 โครงการปรบปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลฬดิกคอ 
นกรีต ภายใสชุมชนน้านปากด้วย ซอยหน้ารด 
ปากด้วย ซอย 7 ซอยปางประปาห){น้าน ห){ท่ี 4 
ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมิอง รงหรดลำปาง

443,100.00 402,511.98 40,588.02 9.16 /

โดยรธีเฉพาะเจาะจง

14 โครงการปรบปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลฬดิกคอ 
นกรีด ภายในชุมชนน้านไร่นาน้อย ซอย 1 ห){ท่ี 
5 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมิอง รงหรดลำปาง

310,900.00 305,504.73 5,395.27 1.74 /

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 โครงการฟอมสร่างถนนเดิมด้วยแอสฟัลฬดิกคอ 
นกรีต ภายในชุมชนน้านปาด้นฦมเมิอง ซอย 10 
โดยวิธีเฉพาะเจ่าะจง 417,000.00 416,502.54 497.46 0.12 /

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 โครงการปรบปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลฟัดิกคอ 
นกรีด ภายในชุมชนน้านกด้วยหลวง ซอยปาง 
น้านเลขท่ี 193/1 ห){ท่ี 1 ตำบลกด้วยแพะ 
อำเภอเมิอง รงหรดลำปาง 342,000.00 341,513.38 486.62 0.14 /

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง



17 โครงการปรบปรุงถนนเดิมด้วยแอสฬลฬดิกคอ 
นกรีดภายในชุมชนปานปาแลว 2 ซอยมืโชค 
ห}{ท่ี 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง รงหรด 
ลำปาง 159,000.00 143,118.43 15,881.57 9.99 /

โดยรธีเฉพาะเจาะจง

18 โครงการปรบปรุงถนนเดิมด้วยแอสฬลทุ่ดิกคอ 
นกรีด ภายในชุมชนฟานโทกฟ้'วฟาง บรีเวถเชอย 
ฟางปานเลขท่ี 31/1 ห}{ท่ี 3 ตำบลพระบาท 
อำเภอเมือง รงหรดลำปาง 498,000.00 495,000.00 3,000.00 0.60 /

โดยรธีเฉพาะเจาะจง

19 โครงการปรบปรุงถนนด้วยแอสฬลฬดิกคอนกรีต 
ภายในชุมชนปานหด้วยหลวง ซอย 7 ซอย 7/1 
และซอยฟาวแสนปอ ห}{ท่ี 5 ตำบลกด้วยแพะ 

อำเภอเมือง รงหรดลำปาง 450,000.00 441,118.53 8,881.47 1.97 /

โคยรธีเฉพาะเจาะจง

20 โครงการปรบปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลฬดิกคอ 
นกรีด ภายในชุมชนปานกาดเมซดะรนออก ซอย 
2/6 และซอย 2/9 ห}{ท่ี 5 ตำบลชมชุ อำเภอ 

เมือง รงหรดลำปาง 310,000.00 291,000.00 19,000.00 6.13 /

โดยรธีเฉพาะเจาะจง

21 โครงการปรบปรุงถนนเดิมด้วยแอสฬลทุ่ดิกคอ 
นกรีต ภายในชุมชนฟานฟ'วทุ่งสามืคดิ(ด้นป่าดิง) 
ซอยฟาง{มาปนสถานด้นปาแต้ว ห}{ท่ี 8 ตำบล 

พระบาท อำเภอเมือง รงหรดลำปาง 493,000.00 491,000.00 2,000.00 0.41 /

โดยรธีเฉพาะเจาะจง

22 โครงการปรบปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลทุ่ดิกคอ 
นกรีด ภายในชุมชนฟานกด้วยแพะ ซอย 14 ห){ 
ท่ี 2 ตำบลกด้วยแพะ อำเภอเมือง รงหรดลำปาง

430,000.00 423,115.38 6,884.62 1.60 /

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 โครงการรางปรบปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลทุ่ดิ 
กคอนกรีด ภายในชุมชนฟานชุญเดิด ซอยฟาง 
รดบุญเดิค ห){ท่ี 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง 
รงหรดลำปาง 462,000.00 459,002.53 2,997.47 0.65 /

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 โครงการปรบปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลฬดิกคอ 
นกรีด ภายในชุมชนฟานหนองฟาดะรนดก ซอย 
ฟานเลขท่ี 14/1 ห){ท่ี 10 ตำบลปงแสนทอง 
อำเภอเมือง รงหรดลำปาง 498,000.00 496,019.37 1,980.63 0.40 /

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง



25 โครงการปอสร้างถนนคอนกรีดเสรีมเหดิก 
ภายในชุมชน!]'านหนองฟ'วหงอก บรีเวผชอย 
ปานเสขท่ี 618 หชุ่ท่ี 9 ตำบลชมชุ อำเภเมือง 
รงหรดลำปาง 490,000.00 365,000.00 125,000.00 25.51 /

โดยร!]เฉพาะเจาะจง

26 โครงการปรีบปรุงถนนเดิมด้วยแอสฬลฬดิกคอ 
นกรีต ภายในชุมชนปานหนองเจรีญ บรีเาถเรด 
ปานหนองเจรีญ่ หชุท่ี 14 ตำบลชมชุ อำเภอ 
เมือง รงหรดลำปาง 492,000.00 451,000.14 40,999.86 8.33 /

โดย1วิธีเฉพาะเจาะจง

27 โครงการปรีบปรุงถนนเดิมด้วยแอสฬลฬดิกคอ 
นกรีต ภายในชุมชนปานตำ ชอย 14 ห){ท่ี 10 
ตำบลชมชุ อำเภอเมือง รงหรดลำปาง 499,000.00 485,067.78 13,932.22 2.79 /

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 โครงการปํรีบปรุงถนนและลานเดิมด้วยแอส 
ฟัลฬดิกคอนกรีต ภายในชุมชนปานลำปางกลาง 
ดะรนออก บรีเวณรดลำปางกลางดะรนออก และ 
ซอย 18 ห){ท่ี 11 ตำบลชมชุ อำเภอเมือง 
รงหรดลำปาง 495,000.00 480,107.62 14,892.38 3.01 /

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 โครงการปรีบปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลฬดิกคอ 
นกรีต ภายในชุมชนปานรงแครง ซอย 5 ห){ท่ี 2 
ตำบลปงแสนท่อง อำเภอเมือง รงหรดลำปาง

486,000.00 477,500.00 8,500.00 1.75 /

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 โครงการปรีบปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลฬดิกคอ 
นกรีด ภายในชุมชนปานศรีหมวดเกด้า 1 ซอย 
ตรงฟามร้านกาแฟ 7ล1(6 ^ เ*6รเ ห){ท่ี 4 ตำบล 
ชมชุ อำเภอเมือง รงหรดลำปาง 492,000.00 484,501.59 7,498.41 1.52 /

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 โครงการปรีบปรุงถนนเดมืด''วยแอสฟัลฟดิกคอ 
นกรีด ภายในชุมชนฟ'วยหล่อ ซอย 4 ห]{ท่ี 2 
ตำบลชมชุ อำเภอเมือง รงหรดลำปาง 487,800.00 469,500.96 18,29904 3.75 /

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32 โครงการปรีบปรุงถนนเดิมด้วยแอสฬลฟดิค 
คอนกรีด ภายในชุมชนปานกาดเมซดะรนดก 
ซอย 1/1 และซอย 1/2 ห]{ท่ี 5 ตำบลชมช ุ
อำเภอเมือง รงหรดลำปาง 295,000.00 294,500.10 499.90 0.17 /

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง



33 โครงการปรีบป'?งถนนเดิมค’'')ยแอสฟัลฬดิกคอ 
นกรีต ภายในชุมชนปานหมอสม ชอย 7 หชุ่ฟ้ 2 
ตำบสปงแสนท่อง อำเภอเมือง รีงหรีดลำปาง

458,400.00 450,500.72 7,899.28 1.72 /

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34 โครงการปรีบปชุงถนนเดิมตํวยแอสฟัลฬดิกคอ 
นกรีต ภายในร(มชนปานกาดโปง ชอย 3 ซอย 4 
ห ^  7 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง รีงหรีด 

ตำปาง 457,000.00 455,840.42 1,159.58 0.25 /

โดย1วิธีเฉพาะเจาะจง

35 โครงการปรีบป^ถนนเดิมตํวยแอสฟัลฬดิกคอ 
นกรีด ภายในชุมชนปานชม'ชุ ซอย 7 หน่ฟ้ 7 
ตำบลชมชุ อำเภอเมือง รีงหรีดลำปาง 250,000.00 249,053.00 947.00 0.38 /

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36 โครงการกอสร่างศาลอเนกประสงค'คอนกรีดเสรีม 
เหดิก ภายในชุมชนปานหนองปาดะรีนออก หชุ่ฟ้เ 
7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง รีงหรีดลำปาง

700,000.00 630,000.00 70,000.00 10.00 /

ประกวดราคา 
ดิเดิกทรอมืกลํ
6-ช1ช0เ1ก9

37 โครงการก่อสร่างถนนคอนกรีดเสรีมเหดิก 
ภายในชุมชนปานกาดใตํ' ซอยขำงปานเลขฟ้ 
107 หชุท่ 7 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง 
รีงหรีดลำปาง 263,000.00 262,000.00 1,000.00 0.38 /

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38 โครงการก่อสร่างถนนคอนกรีดเสรีมเหดิก 
ภายในชุมชนปานแม่สืย บรีเวณ'ซอยปานเลขฟ้ 
113/1 และบริเวณซอยปานเลขฟ้ 89 หน่ฟ้ 9 
ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง รีงหรีดลำปาง 470,000.00 469,500.00 500.00 0.11 /

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39 โครงการปรีบปชุงปอฟักระบบระบายน่ารีมถนน 
สายชุมชนปานกล-ว ยปวง หชุฟ่ 3 ตำบลกลํวแพะ 
อำเภอเมือง รีงหรีดลำปาง 495,000.00 489,000.00 6,000.00 1.21 /

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40 โครงการปรีบป}งมมปองโถง ฟ้น 3 (ลานสภา 
กาแฟ) ภายในฝ่าฟ้กงานเทศบาลเมืองเขลางค' 
นคร 400,000.00 398,980.00 1,020.00 0.26 /

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41 โครงการก่อสร่างลานคอนกรีดเสรีมเหดิกภายใน 
ชุมชนปานกลํวยหลวงฟัฒนา บริเวณฟ้ฬาการ 
ผู-สูงอายุ หชุฟ่ 1 ตำบลกลํวแพะ อำเภอเมือง 
รีงหรีดลำปาง 415,000.00 370,991.41 44,008.59 10.60 /

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง



42 โครงการก่อส*างถนนคอนกรีดเสรีมเหสัก 
ภายในชุมชนปานฟ่อน บริเวณซอยฟานเลขฟ้ 
285/1 หยู่ฟ้ 2 ตำบลชมชุ อำเภอเฟือง จังหรีด 
อำปาง 160,000.00 118,489.35 41,510.65 25.94 /

โดยรี!!เฉพาะเจาะจง

43 โครงสัดจังไฟฟ่าส่องสว่างภายนอกอาคาร 
ฝาฟักงานเทศบาลเฟืองเขลางตํนคร 233,000.00 227,000.00 6,000.00 2.58 /

โดยรี!!เฉพาะเจาะจง
44 โครงการปรีบปางถนนเสัมจัายแอสฬลฟสักคอ 

นกรีด ภายในชุมชนปานฟ่อน ซอย 2 และซอย 3 
ห ^  2 ตำบลชมชุ อำเภอเฟือง จังหจัดลำปาง

477,000.00 465,999.16 11,000.84 2.31 /

โดยรี!!เฉพาะเจาะจง

45 โครงการปรีบปางถนนเสัมจัายแอสฟ่ลฟสักคอ
นกรีต ภายในชุมชนปานจอมเฟือง ซอยฟางจัด 
จอมเฟือง หชุ่ฟ้ 7 ตำบลชมชุ อำเภอเฟือง 
จังหจัดอำปาง 455,000.00 433,741.01 21,258.99 4.67 /

โดยรธีเฉพาะเจาะจง

46 โครงการปรีบปางถนนเสัมจัวยแอสฟ่ลฟสักคอ
นกรีด ภายในชุมชนฟานฟ้'วชุ่งสาฟัคสื ซอยฟาง 
ฟานเลขฟ้ 197/2 หชุ่ฟ้ 8 ตำบลพระบาท อำเภอ 
เฟือง จังหจัดอำปาง 1,400,000.00 1,350,000.00 50,000.00 3.57 /

ประกวดราคา 
ฮแกทรอฉกฝ 
6-ชเชก่1ก9

47 โครงการปรีบปางถนนเสัมด''วยแอสฟัลฬสักคอ 
นกรีต ภายในชุมชนฟานฟัวฝาย (ฟวงทางเฟา 
ฝาฟักงานตรวจคนเฟาเฟืองและกระทรวง 
ยุฝ็ธรรมจังหจัคอำปาง)หยู่ฟ้ 4 ตำบลกล''วแพะ 
อำเภอเฟือง จังหจัดลำปาง 3,800,000.00 3,625,000.00 175,000.00 4.61 /

ประกวดราคา 
อํเส์กทรอฉกสํ 
6-ชเก่ก่เท9

48 โครงการก่อสรีางระบบระบายนาคอนกรีดเสริม 
เหสัก ภายในชุมชนฟานหนองฟาดะจันออก 
ซอยตรงข้ามฟานเลขฟ่ 300 หยู่ท่ี 7 ตำบลพระ 
บาท อำเภอเฟือง จังหจัดอำปาง 300,000.00 298,500.00 1,500.00 0.50 /

โดยรี!!เฉพาะเจาะจง

49 โครงการก่อสรีางคาดคอนกรีตเพ๋ึอป้องก่นการ 
ฟังทลายของสันบริเวณศาลาอเนกประสงค' 
ภายในชุมชนฟานลำปางกลางดะจันตก หชุ่ฟ่ 3 
ตำบลปงแสนทอง อำเภอเฟือง จังหจัดอำปาง 238,000.00 234,000.00 4,000.00 1.68 /

โดยรี!!เฉพาะเจาะจง



50 โครงการก่อสรีางระบบระบายป้าคอนกรีดเสริม 
เหสักและถนนคอนกรีดเสริมเหสักภายในร{มซน 
ปานรีอง บริเวณบ้านเลขรีเ 281 หชุรีเ 12 ดาบส 
ชมทุ อำเภอเฟือง ริโงหริ'ดอำปาง 488,000.00 484,000.00 4,000.00 0.82 /

โดยริเ!เฉพาะเจาะจง

51 โครงการก่อสรีางถนนคอนกรีดเสริมเหสัก 
ภายในชุมชนสัน®ภาพ ซอย! ซอย!/! หป้รีเ 2 
อำบลพระบาท อำเภอเฟือง ริ'งหริคลาปาง 580,000.00 432,100.00 147,900.00 25.50 /

ประกวดราคา 
สัเสักทรอฉกอํ 
6-ช๒ก่เทชุ

52 โครงการปรีบปชุงถนนเสัมอํวอแอสฬลฬสักคอ 
นกรีด ภายชุมชนบ้านกอํ'วยม่วง ซอย 7 หชุรีเ 3 
อำบลกอํวยแพะ อำเภอเฟือง ริ'งหริ'ดอำปาง 1,200,000.00 1,090,000.00 110,000.00 9.17 /

ประกวดราคา 
ฮเส์กทรอนกสั 
6-ชเก่ก่เก9

53 โครงการก่อสรีางถนนคอนกรีดเสริมเหสัก 
ภายในชุมชนบ้านบ้วฝาย หยู่ฟ้เ 4 อำบลกอํวย 
แพะ อำเภอเฟือง ริ'งหริ'ดอำปาง 1,650,000.00 1,250,000.00 400,000.00 24.24 /

ประกวดราคา 
อํเสักทรอฟืกสั
6-ชเก่ก่เทชุ

54 โครงการก่อสร่างถนนคอนกรีดเสริมเหสัก 
ภายในชุมชนบ้านไร่สันติสุข ซอยบ้านเลขฟ้เ 416 
หชุ่รีเ 11 อำบลปงแสนทอ่ง อำเภอเฟือง 

ริงหริ'ดอำปาง 546,000.00 425,000.00 121,000.00 22.16 /

ประกวดราคา 
ฮเส์กทรอฉกสั 
6-ชเก่ก่เกฐ

55 โครงการปรีบปชุงถนนเติมอํวยแอสฬลบ้สักคอ
นกรีด ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะรินออก 
(หชุ่บ้านเริยงบ้ว) สังแอํปากทางเบ้าหยู่บ้าน 
ซอย 1 และซอย 2 หชุรีเ 5 ตำบลชมทุ อำเภอ 
เฟือง ริ'งหริ'ดอำปาง 1,430,000.00 1,359,999.00 70,001.00 4.90 /

ประกวดราคา 
ฮเส์กทรอฉกสั 
6-ชเก่0เ1ก9

56 โครงการก่อสร่างอาคารอเนกประสง;โคอนกรีด 
เสริมเหสัก ภายในชุมชนบ้านปาสันฦมเฟือง หป้รีเ 
4 อำบลปงแสนทอง อำเภอเฟือง ริโง่หริ'ดลำปาง

1,200,000.00 1,189,000.00 11,000.00 0.92 /

ประกวดราคา 
สัเสักทรอฟืกอํ
6-ชผ0แก9

57 โครงการก่อสรีางถนนคอนกรีตเสริมเหสัก 
ภายในชุมชนหนองบ้าดะริ'นออก บ้างริ'ดหนอง 
บ้าดะรินออก ฟอมทางหลวงแผ่นสันสายอํนทรี 
ชุรี-เบ้ยงใหม่ หชุ่ท่ี 7 ตำบลพระบาท อำเภอ 
เฟือง ริ'งหริ'คอำปาง 1,150,000.00 868,000.00 282,000.00 24.52 /

ประกวดราคา 
ฮเส์กทรอนกสั 
6-ชIชก่เท9



58 โครงการป*บป?งถนนเฟิมด'วยแอสฟลฬฝ็กคอ 
นกรีด ภายในชุมชนธนวรรณ บริเวณทางเปา 
ห?เปานธนวรรณ่ หชุ่ฟ้ 2 ตำบลพระบาท ตำ๓อ 
เฟือง โงหโดลำปาง 1,350,000.00 1,195,000.00 155,000.00 11.48 /

ประกวดราคา 
อํเสักทรอปกลํ
6-ชเก่0แท9

59 โครงการปริบป?งถนนเตํมด’'วยแอสฟัลฬตํกคอ 
นกริด ภายในชุมชนปานศาลาดอน ชอยกลาง 
V{งนา ห?เท่ี 3 ตำบลชมพู อำเภอเฟือง โงหโด 
ลำปาง 750,000.00 740,000.00 10,000.00 1.33 /

ประกวดราคา 
สัเสักทรอปกลํ
6-ช!ชชเท9

60 โครงการก่อสริางและปริบป?งลานผาปนสัจ 
สถานชุมชนปานศาลาคอนหป้ท่ี 3 ตำบลชมพู 
อำเภอเฟือง โงหโดลำปาง 1,536,000.00 1,475,000.00 61,000.00 3.97 /

ประกวดราคา 
สัเสักทรอฟืกลํ
6-ชเก่ปเท9

61 โครงการก่อสริางระบบระบายป้าคอนกรีตเสรีม 
เหสักและปริบป?งถนนเตํมตํวอแอสฬลฬตํกคอ 
นกรีด ภายในชุมชนมงคลกาญจฟ้ ชอยรีมรีน 
บริเวณปานเลขท่ี 799 หชุ่'ท่ี 8 ตำบลปงแสนทอง 
อำเภอเฟือง โงหโดลำปาง 1,750,000.00 1,465,000.00 285,000.00 16.29 /

ประกวดราคา 
สัเสักทรอปกลํ
6-เ31ชก่เท9

62 โครงการก่อสรีางระบบประปา ภายในชุมชนปาน
กาดเมฆดะโนออก หชุ่ท่ี 5 ตำบลชมพู อำเภอ 
เฟือง โงหโดลำปาง 940,000.00 852,700.00 87,300.00 9.29 /

ประกวดราคา 
อํเสักทรอฉกลํ 
6-ชเก่0แก9

63 โครงการก่อสรีางระบบระบายป้าคอนกรีดเสริม 
เหสักและถนนคอนกรีดเสรีมเหสัก ภายในชุมชน 
ปานหนองปา ชอย 2 ห?)ท่ี 5 ตำบลปงแสนทอง 
อำเภอเฟือง โงหโดลำปาง 695,000.00 543,210.00 151,790.00 21.84 /

ประกวดราคา 
สัเสักทรอฉกลํ 
6-ชเ0เ0แท9

64 โครงการปริบป?งอาคารอเนกประสงตํ ภายใน 
ชุมชนปานลำปางกลางดะโนออก ห?)ท่ี 11 
ตำบลชมพู อำเภอเฟือง โงหโดลำปาง 300,000.00 196,000.00 104,000.00 34.67 /

โดยร!!เฉพาะเจาะจง

65 โครงการปริบป?งอาคารอเนกประสงตํคอนกรีต 
เสรีมเหสัก ภายในชุมชนปานไรีนาปอย ห?)'ท่ี 5 
ตำบลปงแสนทอง อาเภอเฟือง โงหโดลำปาง 75,000.00 75,000.00 /

โดยร!!เฉพาะเจาะจง

66 โครงการจ’'างดกแต่งภายในปองสังเกตการถ!
ลำปกงานเทศบาลเฟืองเธลางตํนคร อำเภอเฟือง 
โงหโดลำปาง 440,000.00 413,000.00 27,000.00 6.14 /

โดยร!!เฉพาะเจาะจง



67 โครงการก่อสรีางระบบประปาหชุ่ปาน ภายใน 
ชุมชนปานกส่วยหลวง หปฟ่ 1 ส่าบลกส่วยแพะ 
อำเภอเป้อง รงหรคล่าปาง 980,000.00 890,000.00 90,000.00 9.18 /

ประกวดราคา 
ล่เล่กทรอฟักล่
อ-ชเก่ก่เก9

68 โครงการปรีบปชุงฝายป้าล้นล่า'ฟ่วยแม่ทุ่น 
ภายในชุมชนปานฬวยหล่อ หทุ่ทุ่ 2 ส่าบัลชมXI 
อำเภอเป้อง รงห'?'ดล่าปาง 800,000.00 675,000.00 125,000.00 15.63 /

ประกวดราคา 
ล่เล่กทรอฟักล่ 
อ-ชเปชเก9

69 โครงการก่อสรีางระบบกรองป้าแบบปรปาฝ็วล่น 
ภายในชุมชนปานประล่บ8เข หทุ่ฟ้ 2 ตำบลกล้วย 
แพะ อำเภอเป้อง รงห?เดลาปาง 1,400,000.00 1,289,000.00 111,000.00 7.93 /

ประกวดราคา 
ธเล่กทรอฟักล่ 
อ-ชเก่ก่เก9

70 โครงการก่อส'?างพฟังปองก่นตล่งฟัง ชุมชนปาน 
รงแคว'ง หทุ่ฟ้ 2 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเป้อง 
รงหรดล่าปาง 3,200,000.00 2,788,075.30 411,924.70 12.87 /

ประกวดราคา 
ล่เล่กทรอฟักล่
อ-ชเชปเท9

71 โครงการก่อส?างอาครเก่บฟัสชุและเรีอนเพาะปา 
งานสวนสาธารณะเทศบาลเป้องเขลางค'นคร 208,000.00 207,848.34 151.66 0.07 /

โดยรเแฉพาะเจาะจง
72 โครงการรดฬาอํฒรนท?สนามก่ฟัาใ*เดชอล 

เทศบาลเป้องเขลางค'นคร ภายในล่าฟักงาน 
เทศบาลเป้องเขลางส่นคร 432,000.00 401,519.00 30,481.00 7.06 /

โดยรป้เฉพาะเจาะจง

73 โครงการปรีบปชุงถนนเล่มล้วยแอสฟัลฬล่กคอ
นกรีตภายในชุมชนปานศรีปงฟ้ย บริเวณชอย 5 
และซอย 6 หรุ่เฟ้ 6 ตำบลชมXI อำเภอเป้อง 
รงหรคล่าปาง 477,000.00 474,500.00 2,500.00 0.52 /

โคยรป้เฉพาะเจาะจง

74 โครงการก่อสรางระบบระบายป้าคอนกรีดเสรีม 
เหล่กและก่อสรงถนนคอนกรีดเสรีมเหล่ก 
ภายในชุมชนล่นล่ภาพจากบรีเวณศาล 
อเนกประสงตํ?วมใจก่กล่ - ถนนชุมชนธนวรรณ 
หทุ่ทุ่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเป้อง รงหรด 
ลำปาง 1,100,000.00 623,450.00 476,550.00 43.32 /

ประกวดราคา 
ล่เล่กทรอฟักล่
อ-ชเชชเก9

75 โรงการก่อสรางศาลาอเนกประสงค'(ศาลาโคม) 
ภายในชุมชนปานฟ้เวทุ่งสาฝัคล่ หทุ่?เ 8 ตำบล 
พระบาท อำเภอเป้อง รงหรดล่าปาง 2,000,000.00 1,750,000.00 250,000.00 12.50 /

ประกวดราคา 
ล่เล่กทรอฟักล่
อ-ชเชปเก9

76 โครงการก่อสรางระบบระบายฟ้าคอนกรีตเสริม 
เหล่ก ภายในชุมชนปานกอกชุม (บริเวณ 
ปานเลขรเ 4/3, 23/3) หทุ่?เ 6 ตำบลพระบาท 
อำเภอเป้อง รงหรดลำปาง 1,240,000.00 532,100.00 707,900.00 57.09 /

ประกวดราคา 
ล่เล่กทรอฟักล่
อ-ชเปชเท9



77 โครงการป?มปชุงฝ็วจราจรตํวยแอสพิลฟสกคอ 
นก?ต ภายในชุมชนปานฟ้วฝาย สิงแต่ทางเปา 
หชุ่ปานสงฟายหป้ปาน ห ^  4 ตำบลกส่วยแพะ 
อำเภอเฟือง ส'งหรัคส่าปาง 1,000,000.00 950,000.00 50,000.00 5.00 /

ประกวดราคา 
สเสกทรอฟืกส่
อ-ชเก่ชเท9

78 โครงการป?บปชุงถนนเสมตํวยแอสฬลฬสกคอ 
นก?ต ภายในชุมชนปานหนองปัว หชุ?! 5 ตำบล 
ปงแสนทอง อำเภอเฟือง งโงห?คลำปาง 1,253,000.00 1,110,007.00 142,993.00 11.41 /

ประกวดราคา 
ฐเส์กทรอฉกส่ 
อ-ชเชก่เท9

79 โครงการก่อส?างระบบระบายป้าคอนก?ดเส?ม 
เหสก ภายในชุมชนปานส่า๓า ซอย 3 และซอย 
5 หชุ?! 9 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเฟือง 

สงหรัดส่าปาง 925,000.00 897,000.00 28,000.00 3.03 /

โดย?{เสดเสอก

80 โครงการก่อส?างระบบระบายป้าคอนก?ดเสริม 
เหสก ภายในชุมชนปานฟอน สงแต่แยก?าน 
สนทร้หอปึงเขตสินสุดชุมชนปานฟ่อน หชุ?! 2 
ตำบลชมใ?เ อำเภอเฟือง สงห?ดส่าปาง 1,376,000.00 1,068,000.00 308,000.00 22.38 /

ประกวดราคา 
สเสกทรอฉกส่ 
อ-ชเ ก ่ก ่เท9

81 โครงการกอส?ไงอาคารอเนกประสงค'สูนปการ 
เริยน^และสุนย'เยาวชนเทศบาเฟืองเขลางค'นคร 
ภายในส่าฟ้กงานเทศบาลเฟืองเขลางสนคร 1,992,000.00 1,989,000.00 3,000.00 0.15 /

โดย?{เสดเสอก

82 โครงการป?มป )̂ถนนเสมตํ'วยแอสฬลฬฝ็กคอ 
นก?ด ภายในชุมชนปานกส่วยหลวง สงแตํหปา 
?ดพระแฟนสงปากทางเข''าซอย 6 หชุ?! 1 
ตำบลกส่วยแพะ อำเภอเฟือง สงห?ดส่าปาง 1,000,000.00 968,500.00 31,500.00 3.15 /

ประกวดราคา 
สเสกทรอฉกส่
อ-ชเ ฟ ก เ่ก9

83 โครงการก่อส?างศาลาอเนกประสงค'คอนก?ด 
เสริมเหสก ภายในชุมชนปานกส่วยกลาง หชุ?! 5 
ดำบลกส่วยแพะ อำเภอเฟือง สงห?ดลำปาง 1,750,000.00 1,130,000.00 620,000.00 35.43 /

โดย?{เสดเสอก

84 โครงการก่อส?1งอาคารเมรุเผาศพ?!ควบสุม 
มลพิษดามมาดรฐานพร้อมอาคารประกอบพิ!! 
ชุมชนปานจอมเฟือง หชุ?! 7 ตำบลชมX! อำเภอ 
เฟือง สงห?คลำปาง 3,000,000.00 2,988,000.00 12,000.00 0.40 /

โดย?{เสดเสอก

85 โครงการป?นปชุงถนนเสมด''วยแอสฬลฬสกคอ 
นก?ดภายในชุมชนปานหนองพิวหงอก สาย 
เสยบสันคลองชลประทานสายใหสุ)แม่?งสงปาย 
หชุ?! 9 ตำบลชมพู อำเภอเฟือง สงห?ดส่าปาง

800,000.00 795,000.00 5,000.00 0.63 /

โดย?!!สดเสอก



86 โครงการปรีบปชุงถนนเล่มตํวยแอสฟัลฬล่กคอ 
นกรีต ภายในชุมชนบ’'านหนองราเฒ่า (เสยบ 
คลองชลประท่าน) หชุ่ฟ้ 7 ตำบลพระบาท 
อำเภอเป้อง รงหรคลำปาง 900,000.00 895,000.00 5,000.00 0.56 /

โดยร!!สัคเล่อก

87 โครงการก่อสรีางระบบระบายนาคอนกรีตเลรีม 
เหล่ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา 
บรีเวณสังแต่ศาลาอเนกประสงค'สงลำฟ่วย หทุ่?เ 
1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเป้อง รงหรคลำปาง

1,000,000.00 950,900.00 49,100.00 4.91 /

โดยร!!สัดเล่อก



หมวดครุภัณฑ์

ลำด ับ ซ่ือโครงการ
งบประมาณที่โด ้ร ับ(บาท)

งบประมาณ ท่ีใช้จริง 
(บาท) ส่วนต่าง (บาท) ค ิดเป ็นร้อยละ

ประเภทการจัดหา
หมายเหตุจัดซื้อ จัดจ้าง

1 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 14 รายการ 692,300.00 675,300.00 17,000.00 2.46 / วิธีประกวดราคา 
อิเล ็กทรอนิกส์ (6-ช๒ปเก9)

2 ซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) 
แบบดับเบ้ิลแค๊บ ขนาด 1 ดัน ประมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ตํา่กว่า2,400ซซี ีหรือกำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ํา 
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

854,000.00 693,900.00 160,100.00 18.75 / วิธีประกวดราคา 
อิเล ็กทรอนิกส์ (ล-เวเปปเก?)

3 ซ้ือครุภัณฑ์คคอมพิวเตอร์ 4 รายการ(กองการศกึษา) 229,500.00 213,350.00 16,150.00 7.04 / วิธีเฉพาะเจาะจง

4 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับใช้ ณ 
อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งใหม่

1,976,000.00 1,936,000.00 40,000.00 2.02 / วิธีประกวดราคา 
อิเล ็กทรอนิกส์ (6-เวเ0เป!ก9)

5 ติดต้ังตูเ้ก็บของท่ีระลึกและรางวัลต่างๆจำนวน 2 ขุด 
สำนักปลัด

95,000.00 95,000.00 / โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ(สำนัก 
ปลัดเทศบาล)

295,500.00 289,500.00 6,000.00 2.03 / โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน เคร่ืองปรับอากาศจำนวน 2 
เคร่ือง (สำนักปลัดเทศบาล)

116,000.00 113,750.00 2,250.00 1.94 / โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง



8 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เตียงเหล็กพื้นไม้อัด) 
จำนวน 10 หลัง งานบ้องกันฯสำนักปลัด

80,000.00 80,000.00 / โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็เอกสารานเลื่อนกระจก) 
จำนวน 1 ตู้ งานบ้องกันฯสำนักปลัดเทศบาล

5,000.00 5,000.00 / โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้และโต๊ะทำงานเหล็ก) 
จำนวน 2 รายการ(งานบ้องกันฯ)

34,000.00 34,000.00 / โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์) 
จำนวน 1 รายการ (กองซ่าง)

97,000.00 97,000.00 / โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ลังต้มนํ้าไฟฟ้า) จำนวน 
2 ใบ (สำนักปลัดเทศบาล)

24,800.00 24,800.00 / โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องเจาะคอนกรีต) จำนวน 1 
รายการ

33,000.00 30,000.00 3,000.00 9.09 / โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟถนน โคมไฮเพลส 
เซอรีโซเดียม จำนวน 2 รายการ (กองซ่าง)

460,000.00 460,000.00 / โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ซื้อครุภัฑณ์เกษตร (เครื่องพ่นหมอกควันนิดสะพาย 
ไหล่)จำนวน 2 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

118,000.00 118,000.00 / โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง

16 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบน่ัง 
ขับ จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง)

340,000.00 340,000.00 / โคยวิธ ีเฉพาะเจาะจง

17 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(อ่างล้างจานสแตนเลส) 
งานบ้องกัน สำนักบ้ด 1 อัน

5,500.00 5,500.00 / โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง



18 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3  รายการ สำนัก 
ปลัดเทศบาล ชั้นเหล็กแฟ้มเอกสาร 4  ชั้นมีล้อเลื่อน 
แต่ละชั้นมีฃ่องใส่เอกสาร 1 0  ซ่อง , ตู้เหล็กเก็บ 
เอกสารบานเลื่อนทึบ ,ตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับ 
ชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3  ช้ิน

15,400.00 15,400.00 / โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง

19 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 
จำนวน 2 เครื่อง

26,000.00 26,000.00 / โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง

20 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ภายในสำนักงานเทศบา 
เมืองเขลางค์นคร จำนวน 1 โครงการ

377,500.00 368,500.00 9,000.00 2.38 / โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง


