
                                            
 

ส่วนราชการ      งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลไชยสถาน   อ าเภอสารภี    จังหวัดเชียงใหม่ 
ที ่       ชม 58004 /  -     วันที่    19    ตุลาคม    2560 
เรื่อง    รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
............................................................................................................................. ....................................................... 

เรียน นายกเทศมนตรีต าบลไชยสถาน 

  เรื่องเดิม  
ตามที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลไชยสถาน ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2560 รวมถึงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ด าเนินการ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560,    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553  

  ข้อเท็จจริง 
งานพัสดุ   ได้ด าเนินการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยครบถ้วนตามก าหนดเวลา 

จึงขอสรุปผลการด าเนินงานการจัดหาพัสดุตามสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้    
ล าดับ รายการ/ประเภท รายการ จ านวนเงิน 

จ านวน ร้อยละ บาท ร้อยละ 
1 วิธีตกลงราคา และ เฉพาะเจาะจง 766 99.48 12,588,627.56 69.08 
2 วิธีสอบราคา 3 0.39 2,949,000.00 16.18 
3 วิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 0.13 2,685,000.00 14.74 

                                 รวม 770 100.00 18,222,627.56 100.00 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

(ลงชื่อ)         . 
        (นางสาวปวีณา  เงินถา) 

       นักวชิาการพัสดุช านาญการ 
(ลงชื่อ)                    . 

(นางสาวอัญชลี   เมืองแก้ว) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 
 

(ลงชื่อ) สิบเอก                         . 
(ศีละถาวร    ชุมภูศรี) 

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
ปลัดเทศบาลต าบลไชยสถาน 

□  ทราบ 
 

(ลงชื่อ)                       . 
(นายบุญโสต  สมมนุษย์) 

นายกเทศมนตรีต าบลไชยสถาน 
 

     บันทึกข้อความ 



การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
 

 

  งานพัสดุ  กองคลัง  เทศบาลต าบลไชยสถาน  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ประเภทงานก่อสร้าง ที่มีการจัดจ้าง  จ านวน  32 
รายการ  เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ    ที่ก าหนดให้
ส่วนราชการได้น าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัด จ้าง
ภาครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิด
ความคุ้มค่าเหมาะสมประโยชน์ต่อภาครัฐ 

ตารางท่ี  1   แสดงร้อยละของจ านวนโครงการก่อสร้างจ าแนกตามงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

 
ล าดับ วิธีการจัดจ้าง จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

1 ตกลงราคา 29  4,248,400.00   49.48  
2 สอบราคา 2  1,653,000.00   19.25  
3 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

(e-Auction) 
1  2,685,000.00   31.27  

รวม 32 8,586,400.00  100.00 

  ตามตารางท่ี 1 จะเห็นได้ว่า การจัดจ้าง ประเภทงานก่อสร้างจ าแนกตามงบประมาณที่ตั้งไว้ จากจ านวน
งบประมาณ   8,586,400.00  (32 โครงการ)   ส่วนใหญ่ด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา  คิดเป็นร้อยละ 49.48 
ใช้งบประมาณ  จ านวน  4,248,400.00 บาท  (29 โครงการ)  รองลงมาคือ  วิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Auction)   คิดเป็นร้อยละ  31.27   ใช้งบประมาณจ านวน 2,685,000.00 บาท (1 โครงการ) และ วิธีสอบราคา 
คิดเป็นร้อยละ 19.25 ใช้งบประมาณจ านวน 1,653,000.00 บาท (2 โครงการ)   

แผนภูมิที่ 1  แสดงร้อยละของจ านวนโครงการก่อสร้างจ าแนกตามงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

ตกลงราคา 
50% 

สอบราคา 
19% 

e-Auction 
31% 

แผนภูมิรายงานการจัดจ้าง ประเภทงานก่อสร้าง  
จ าแนกตามจ านวนเงินงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ตารางท่ี  2   แสดงร้อยละการประหยัดงบประมาณของจ านวนโครงการก่อสร้างจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

ล าดับ วิธีการจัดจ้าง จ านวนโครงการ งบประมาณ วงเงินจ้าง การประหยัด ร้อยละ 
1 ตกลงราคา 29  4,248,400.00   4,234,100.00   14,300.00  0.34 
2 สอบราคา 2  1,653,000.00   1,327,500.00   325,500.00  19.69 
3 ประมูลจ้างด้วย 

ระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Auction) 

1  2,685,000.00   2,384,000.00   301,000.00  11.21 

รวม 32 8,586,400.00  7,945,600.00  640,800.00  7.46 
 

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าการประหยัดงบประมาณของจ านวนโครงการก่อสร้างจ าแนกตามวิธีการ 
จัดซื้อจัดจ้าง วิธีสอบราคาจ้าง มีการประหยัดงบประมาณมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19.69 เป็นจ านวนเงิน 325,500.00 บาท 
รองลงมา คือ วิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 11.21 เป็นจ านวนเงิน 301,000.00  บาท และ
ล าดับสุดท้ายคือ วิธีตกลงราคา คิดเป็นร้อยละ 0.34 เป็นจ านวนเงิน 301,000.00 บาท (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย) 
 

แผนภูมิที่ 2  การประหยัดงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดจ้างของโครงการก่อสร้าง  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,300.00 

325,500.00 301,000.00 

0.34 19.69 11.21 

ตกลงราคา สอบราคา e-Auction

การประหยัดงบประมาณในการจัดจ้างงานประเภทโครงการก่อสร้าง 
ประจ าปี 2560 (จ านวนเงิน:บาท) 

จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 

ร้อยละ     ร้อยละ      ร้อยละ 



แบบรายงานผลการจดัจ้าง ประเภทงานกอ่สร้าง ประจ าปีงบประมาณ 2560  เทศบาลต าบลไชยสถาน  

          ที ่ โครงการ สญัญา/ ลงวันที ่ ผู้รบัจา้ง  งบประมาณ   วงเงินจ้าง   ลดราคา   วิธดี าเนินการ  แหล่งเงิน 

    ใบสั่งจ้าง               

1 โครงการก่อสร้างทอ่เหลี่ยมคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่6 ต าบลไชยสถาน 11/2560 ๘ พ.ค. ๖๐ หจก. ผาปูนวิศวกรรม 
        

513,000.00  
        

512,500.00  
            

500.00   สอบราคา  เทศบัญญัต ิ

2 โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค ์ หมู่ที่ 3 ต าบลไชยสถาน 13/2560 ๑๕ ส.ค. ๖๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นริศ 
     

1,140,000.00  
        

815,000.00  
    

325,000.00   สอบราคา  เทศบัญญัต ิ

3 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.ไชยสถาน 12/2560 ๗ ส.ค. ๖๐ หจก. เอสที แอนด์ พีเค 
     

2,685,000.00  
     

2,384,000.00  
    

301,000.00   e-Auction  เงินอดุหนุน 

        เชียงใหม่ คอนสตรัคชัน่           

4 วางท่อระบายน้ า คสล. ซอยศรีบุญเรอืง หมู่ที่ 4 ต าบลไชยสถาน 143/2560 ๒๔ ก.พ. ๖๐ ร้าน พี ที อินเตอร์กรุ๊ป 
        

239,000.00  
        

230,000.00  
         

9,000.00   ตกลงราคา  เทศบัญญัต ิ

5 ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามล าเหมืองวดัอุโบสถ ม.5 ต าบลไชยสถาน 144/2560 ๒๔ ก.พ. ๖๐ ร้าน พี ที อินเตอร์กรุ๊ป 
        

428,000.00  
        
428,000.00  

                      
-     ตกลงราคา  เทศบัญญัต ิ

6 รางระบายน้ า คสล. บ้านนายจันทร-์นายสอน ม.7 ต าบลไชยสถาน 155/2560 ๑๕ มี.ค. ๖๐ ร้าน ภูผา วิศวกรรม 
        

112,000.00  
        
112,000.00  

                      
-     ตกลงราคา  เทศบัญญัต ิ

7 วางท่อระบายน้ า คสล. บ้านนายพรศักดิ-์นายประสิทธิ์ ม.8 ต าบลไชยสถาน 156/2560 ๑๕ มี.ค. ๖๐ ร้าน ภูผา วิศวกรรม 
        

300,000.00  
        
300,000.00  

                      
-     ตกลงราคา  เทศบัญญัต ิ

8 ขยายไหล่ทาง ถนนสายหลกัด้วยแอสฟัลทต์กิ ม.7 ต าบลไชยสถาน 199/2560 ๑๑ เม.ย. ๖๐ หจก. รุ่งโพธิ์ สลิตา 
        

284,000.00  
        
284,000.00  

                      
-     ตกลงราคา  เทศบัญญัต ิ

9 วางท่อระบายน้ า คสล. ม.1 ต าบลไชยสถาน 207/2560 ๒๕ เม.ย. ๖๐ ร้าน ภูผา วิศวกรรม 
        

360,000.00  
        
360,000.00  

                      
-     ตกลงราคา  เทศบัญญัต ิ

10 ขยายไหล่ทาง คสล. ซอย 9 ม.7 ต าบลไชยสถาน 229/2560 ๒ พ.ค. ๖๐ ร้าน อินค า พาณิชย์ 
        

133,000.00  
        
133,000.00  

                      
-     ตกลงราคา  เทศบัญญัต ิ

11 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ข้างวัดศรีสองเมือง ม.2 ต าบลไชยสถาน 230/2560 ๒ พ.ค. ๖๐ ร้าน อินค า พาณิชย์ 
          

49,000.00  
           
49,000.00  

                      
-     ตกลงราคา  เทศบัญญัต ิ

12 รางระบายน้ า คสล. หน้าวัดศรีสองเมือง ม.2 ต าบลไชยสถาน 243/2560 ๑๗ พ.ค. ๖๐ นายกฤษณะ ชัยทองค า 
        

164,000.00  
        
164,000.00  

                      
-     ตกลงราคา  เทศบัญญัต ิ

13 รางระบายน้ า คสล. ม.2 หน้าบ้านนายแดง ค าภูษา-อู่พิสูจน์ ต าบลไชยสถาน 244/2560 ๑๗ พ.ค. ๖๐ นายกฤษณะ ชัยทองค า 
        

103,000.00  
        
103,000.00  

                      
-     ตกลงราคา  เทศบัญญัต ิ

14 ติดตั้งกระจกโค้งในเขตต าบลไชยสถาน 266/2560 ๙ มิ.ย. ๖๐ ร้าน อินค า พาณิชย์ 
        

100,000.00  
           
99,500.00  

            
500.00   ตกลงราคา  เทศบัญญัต ิ

15 เปลี่ยนท่อเมนประปา บ้านเชียงขาง หมู่ที่ 7 ต าบลไชยสถาน 354/2560 ๒๑ ส.ค. ๖๐ หจก. เอสที แอนด์ พีเค 
        

231,000.00  
        

231,000.00  
                      
-     ตกลงราคา  เทศบัญญัต ิ

        
เชียงใหม่ คอนสตรัคชัน่ 

           



ที ่ โครงการ สญัญา/ ลงวันที ่ ผู้รบัจา้ง  งบประมาณ   วงเงินจ้าง   ลดราคา   วิธดี าเนินการ  แหล่งเงิน 

    ใบสั่งจ้าง               

16 เจาะบ่อบาดาล บ้านเชียงขาง หมูท่ี่ 7 ต าบลไชยสถาน 355/2560 ๒๑ ส.ค. ๖๐ หจก. เอสที แอนด์ พีเค 
        

162,000.00  
        

162,000.00  
                      
-     ตกลงราคา  เทศบัญญัต ิ

        เชียงใหม่ คอนสตรัคชัน่           

17 โครงการซ่อมแซมวางทอ่ประปา พร้อมอุปกรณ ์หมู่ที่ 3 ต.ไชยสถาน 378/2560 ๒๓ ส.ค. ๑๗ นายโชตินล  ชุติมา  32,500.00   32,500.00   -       

18 โครงการระบายน้ าผิวจราจร  หมู่ที่ 4 บ้านนันทาราม ต าบลไชยสถาน 387/2560 ๒๓ ส.ค. ๖๐ นายโชตินล  ชุติมา 
             
3,600.00  

             
3,600.00  

                      
-     ตกลงราคา  

  

19 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 4 บ้านนันทาราม ต. ไชยสถาน 379/2560 ๒๓ ส.ค. ๖๐ นายอิ่นค า มณีรตัน ์
          
11,000.00  

           
11,000.00  

                      
-     ตกลงราคา    

20 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 4 บ้านนันทาราม ต. ไชยสถาน  380/2560 ๒๓ ส.ค. ๖๐ นายอิ่นค า มณีรตัน ์
          
18,800.00  

           
18,800.00  

                      
-     ตกลงราคา  เทศบัญญัต ิ

21 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 8 บ้านต้นยางหลวง ต. ไชยสถาน  381/2560 ๒๓ ส.ค. ๖๐ นายอิ่นค า มณีรตัน ์
          
14,500.00  

           
14,500.00  

                      
-     ตกลงราคา  (เงินเหลือจ่าย 

22 โครงการซ่อมแซมปั๊มซัปเมิร์ส ขนาด 1.5 HP ระบบประปาหมู่ที ่6 ต.ไชยสถาน 382/2560 ๒๓ ส.ค. ๖๐ หจก.ไทรทิพย์ 
          
30,000.00  

           
30,000.00  

                      
-     ตกลงราคา  โดมอเนกประสงค ์

23 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการตีเสน้จราจรถนนสายหลกัภายในต าบลไชยสถาน  383/2560 ๒๓ ส.ค. ๖๐ ณธัญ 
        
113,000.00  

        
113,000.00  

                      
-     ตกลงราคา    

24 โครงการซ่อมแซมถงักรองน้ าบาดาลคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านศรีบุญเรอืง  384/2560 ๒๓ ส.ค. ๖๐ นายอิ่นค า มณีรตัน ์
        
108,000.00  

        
108,000.00  

                      
-     ตกลงราคา    

25 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหลก็ มอก ชั้น 3 หมูที่ 1 ต. ไชยสถาน 307/60 ๑ ส.ค. ๖๐ ร้าน ณธัญ  97,000.00   96,500.00   500.00   ตกลงราคา  
 
 

26 โครงการก่อสร้างราวกนัอนัตราย ความยาวรวม 36 เมตร หมูท่ี่ 2 ต. ไชยสถาน 308/60 ๑ ส.ค. ๖๐ ร้านอินค าพาณิชย์  41,000.00   40,700.00   300.00   ตกลงราคา    

27 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 3 ต. ไชยสถาน 301/60 ๒๖ ก.ค. ๖๐ บริษัท กาญจนาธรุกจิ  116,000.00   115,500.00   500.00   ตกลงราคา    

        ก่อสร้าง           

28 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 4 ต. ไชยสถาน 302/60 ๒๖ ก.ค. ๖๐ บริษัท กาญจนาธรุกจิ  191,000.00   190,000.00   1,000.00   ตกลงราคา    

        ก่อสร้าง         จ่ายขาดเงินสะสม 

29 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 8 ต. ไชยสถาน 303 ๒๖ ก.ค. ๖๐ บริษัท กาญจนาธรุกจิ  121,000.00   120,500.00   500.00   ตกลงราคา    

        ก่อสร้าง           

30 โครงการปรับปรุงตอ่เตมิอาคารศาลาอเนกประสงค ์หมู่ที่ 5 ต. ไชยสถาน 309/60 ๑ ส.ค. ๖๐ นายประสิทธิ์ ดวงแกว้  182,000.00   181,500.00   500.00   ตกลงราคา    

31 โครงการก่อสร้างทอ่เหลี่ยมคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 6 ต. ไชยสถาน 310/60 ๑ ส.ค. ๖๐ ร้าน ณธัญ  336,000.00   335,000.00   1,000.00   ตกลงราคา    

32 โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค ์หมู่ที่ 7 ต. ไชยสถาน 311/60 ๑ ส.ค. ๖๐ นายเอกชัย สุขตาอินทร ์  168,000.00   167,500.00   500.00   ตกลงราคา    

รวมทั้งสิ้น 
   
8,586,400.00  

   
7,945,600.00  

   
640,800.00      



 


