
เดอนตลาคม ๒๕๖๔



ซอมูลสาระสำคัญในสัญญา

f
1. หนว่ยงาบ

2. เลขทีโ่ครงการุ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำพนู 

64087476818

จา้งกอ่สรา้งขดุลอกลำนํา้สารบรเิวณฝายมหาโขค บา้นปา่ตงงาม หมู่ท่ี ๓ ตำบลปา่สกั อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพนู โดยวธิคีดัเลอืก

2,821,000.00 บาท 

2,693,375.02 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
ขดุลอกลำบํา้สาร บรเิวณฝายมหาโชค บา้นปา่ตงึงาม หมู่ท่ี ๓ ตำบลปา่สกั อำเภอเมอืง 
ลำพนู จังหวัดลำพนู

0513543000158 หา้งหุน้สว่นจำกัด หวัขา้งรุง่เรอืง 2,693,000.00

0513546000795 ปรยิากรุป่ (2003) 2,690,000.00

0513547000993 หา้งหุน้สว่นจำกัด หรภิญุชยั การโยธา 2,710,000.00

7. ผู้,ilIดรบการดดัเลอืก ไดแ้ก่

ลำดบั
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร
ซือ่ผูข้าย

เลขคมุสญัญา 
ในระบบ e-GP

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ํงข้อ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบสังข้อ

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0513546000795 ปรยิากรป้ (2003) 640922025255 1/2565 07/10/2564 2,690,000.00 จดัทำสญัญา/ PO แล้ว
เปน็ผูมี้คุณสมบต้และข้อเสนอทางเทคนค 
ถกูดอ้งครบลว้นและเปน็ผู้เสนอราคา ต่ํา 
สุด



ข้อมูลสาระสำดัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. งบประมาณ

องคการบริหารสวนจังหวิดลา่พบ

64097850778

จา้งเหมางานปารงุรกัษาระบบความปลอดภยับนเครอขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมประยกุต ์ขององตก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำพนู โดยวธเีฉพาะเจาะจง

500,000.00 บาท

5. ราคากลาง

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

494,400.00 บาท

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จา้งเหมางานบำรงุรกัษาระบบความปลอดภยับนเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรม 
ประยกุต ์ขององคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำพนู

0505546003869 บริษัท อะแวร ์คอรป์อเรขัน่ จำกดั 494,400.00

7. ผู้ท่ีเ.ด้รบัการดดัเลอืก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร
ขือ่ผูข้าย

เลขคมุสญัญา 
ใบระบบ e-GP

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตผุลทีด่ดัเลอืก

1 0505546003869 บริษทั อะแวร ์คอร์ปอเรซัน่ จำกดั 641024000664 3/2565 01/10/2564 494,400.00 ส่งงานตามกำหนด เฟ้นผู้มีคุณสม'บ้ติตรงตามเง่ือนใฃท่ีกำหนด



ข้อมลสาระสำคัญใบสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ข่ือโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน 

64097079727

จ้างเหมาเจ้าหนา้ท่ีรักษาความปลอดภัยดูนลทรัพย์สนิต่าง  ๆของสำนักงาบองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อาคารศนูย ์OTOP(ชัวนุง) สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย
สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน และอุปกรณ์ต่างๆท่ีเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำชุน โดยวธีคัดเลือก

4. งบประมาณ 1,527,960.00 บาท

5. ราคากลาง 1,527,960.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มืดงน้ี

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้ลยีภาษอีากร รายข่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 บริการรักษาความปลอดภยั(92.12.15.00 0505559005911 บริษัท รักษาความปลอดภัย ทอป การเ์คยีน จำกัด 1,518,009.00

0505563003693 บริษัท รักษาความปลอดภัยบอส จำกัด 1,499,993.80

0505563015331 บริษัท รักษาความปลอดภัย นอร์มอลการ์ด จำกัด 1,789,906.56

0655559000811 บริษัท รักษาความปลอดภัย สันติราษฎร์ จำกัด 1,499,280.00



7. ผู้ที!่ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำด',บ เลขประจำตัว 
ผูเ้สยีภาษอีากร ข่ือผูข้าย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP
เลขท่ีสัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วันท่ีทำสัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

1 0505563003693
บริษัท รักษาความปลอดภัยบอส 
จำภัต 641009000076 4/2565 30/09/2564 1,499,000.00 ส่งงานตามกำหนด

เป็นผู้มีคุณสมบ้ตและข้อเสนอทางเทคนิค 
ถูกด้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ํา 
ลุด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาบ

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ท่ีอ,โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหํารสว่นจังหวัดลำพนู 

64087657400

ประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งรางระบายนํา้ ภายในสนามกฬีากลางองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดลำพนู ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์(e-bidding)

2,337,000.00 บาท 

2,234,289.48 บาท

6. รายทีอ่ผูเ้ลนอราคา มดืง้นี้

รายการฟจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายทีอ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 กอ่สรา้งรางระบายนํา้ภายในสนามกฬีากลางองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู 0105555004795 บริษัท มารค้ ขัวิว เอน็จเํนยิริง่ จำกดั 1,920,000.00

0105558177038 บริษัท ดบัเนีล้ยหู9ี อนิเตอรเ์ทรด จำกดั 1,759,500.00

0513525000044 หา้งหนุสว่นจำกัด ลำพูนลมกัก•ษณก่์อสร้าง 2,001,954.95

0513535000195 หา้งหนุสว่นจำกัด มาวินวิศวกรรม 2,164,960.00

0513547000993 หา้งหนุสว่นจำกัด หรภิญุขยั การโยธา 2,350,000.00



ข้อมูลสาระสำคัญใบสัญญา

1. หนวยงาบ

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. งบประมาณ

องคก์ารบริหารสว่นจังหวดลำพนู 

64087544342

จางกอ่สรางถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ สายทางทล.๑๑๘๔ เชือ่มบา้นหนองปา่ตงึ หมู่ท่ี ๒ ตำบลทุง่หวัชา้ง อำเภอทุง่หวัชา้ง จังหวัดลำพนู โดยวิธคีดัเลอืก

561,000.00 บาท

5. ราคากลาง 525,000.00 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
งาบบริการกอ่สร้างถนนทางหลวงและถนนอืน่ๆ(72.14.10.01 )จางกอ่สรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางหล.๑๑๘๔ เชือ่มบา้นหนองปา่ตงึ หมู่ท่ี ๒ ตำบลทุ่งหัว 
ชา้ง อำเภอทุง่หวัชา้ง จังหวัดลำพนู

0513543000158 บา้งหนุสว่นจำกดั หวัชา้งรุง่เรอืง 522,550.49

0513549001342 บา้งหุน้สว่นจำกดั มนรุ่งเรืองกอ่สร้าง 449,000.00

7. ผูท้ีไ่ดวั้บการดดัเลอืก ได้แก่

ลำดับ
- เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร
ชือ่ผูข้าย

เลขคมุสญัญา 
ในระบบ e-GP

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีคั่ดเลอืก

1 0513549001342 บา้งหุน้สว่นจำกดั มนรุ่งเรืองกอ่สร้าง 640922046569 5/2565 12/10/2564 449,000.00 ส่งงานครบถ้วน
เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ตินละข้อเสนอหางเทคบค 
ถกูด้องครบถว้นและเฟน้ผู้เสนอราคา ต๋ัา 
สุด



7. ผูท้ี๒่'รับ การคดัเลอืก ได้แก่

สำดับ
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร
ทีอ่ผูข้าย เลขคมุสญัญา 

ในระบบ e-GP
เลขทีส่ญัญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วับทีท่ำสญัญา /  

ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงน ลลานะสญัญา เหตุผลท่ีดัดเสอีก

1 0105555004795 บริษทั มารค์ ฃีวว เอน็จเินยีริง่ จำกดั 641022008197 6/2565 20/10/2564 1,920,000.00 ส่งงานครบด้วน
เฟน้ผู้ปีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคบค 
ถกูด้องครบด้วนและเฟน้ผู้เสนอราคา ตา 
สุด



เดอนพฤศจกายน ๒๕๖๔



ข้อยูลสาระล่าคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน

2 .  เลขทีโ่ครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดลา่พนู 

64107118957

จา้งเหมาดแูลรกัษาและทำความสะอาดบรเิวณรอบลา่นกังานและบรเิวณภายใบอาคารลา่นกังาน อาคารหอประชมุ หอ้ง1นํา้ อาคารศนูยป์ฎบิต้กิาร
สถาบนัหา้ทอมอีหริภญขยัรวมทัง๊อกุรณต์า่งๆทีเ่ฟน้ทรัพย์สนิขององคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำพนู โดยวิธคีดัเลอืก
1,230,000.00 บาท,

645,840.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 การจา้งงาน(93.14.18.00 ) - 0505543003191 บริษัท เคว ิ เพสท ์จำกดั 674,470.00

0505559003617
บริษัท รกัษาความปลอดกยั กัมปนาท แอนด, คลืบน้ีง 
จำกดั 772,200.00

0513555000760 หา้งหนุสว่นจำกัด เจอพีแึอบคข์หัพลาย 708,068.00

7. ผูท้ีโ่ดรั้บการคดัเลือก ได้แก่

ลา่ดับ
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร ซือ่ผูข้าย เลขคมุสญัญา 
ในระบบ e-GP

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0505543003191 บริษัท เคว ิ เพสท ์จำกดั 641010001911 7/2565 01/11/2564 674,470.00 สง่งานตามกำหนด
เฟน้ผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคบค 
ถูกด้องครบถว้นและเฟน้ผูเ้สนอราคา ต่ํา 
สุด



ข้อมูลสาระสำคญในสัญญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดลำพนู 

64097667325

จางกอ่สรา้งปรนัปรงุซอ่มแซมถนนลาดยางผวจราจรแบบแอสพ'ิลทต์กคอนกรตี (Over Lay) สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๒๓ สายบา้นเหสา่แมว - บ้านวังสะแกง ตำบลวังผาง
อำเภอเวยีงหนองลอ่ง จังหวดัลำพนู (ถนนถ่ายโอบๆ) โดยวิธคีดัเลอืก
6,735,000.00 บาท

6,760,168.90 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มคีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้ลยืภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางผวจราจรแบบแอสพ'ิลทด์กคอบกรีด (Over Lay) สาย 
ทาง ลพ.ถ ๑๐๐๖๓ สายบา้นเหลา่แมว - บา้นวังสะแกง ตำบลวงัผาง อำเภอเวยีง 
หนองล่อง จังหวัดลำพนู (ถนนถ่ายโอนๆ)

0505555002179 บริษัท เขียงใหม่มีโชค จา่กดั 6,760,000.00

0513528000045 หา้งหุน้สว่นจ่ากดั เอกภพกอ่สรา้ง 6,760,000.00

0513536000555 หา้งหุน้สว่นจ่ากดั ลำพนูวันเฉลืม 6,600,000.00



7. ผูท้ึ๒๋ร1บการคดัเลอืก ไดแ้ก่

ลำดบั
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยภาษอีากร
ขือ่ผูข้าย

เลขคมุสญัญา 
ในระบบ e-GP

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังช้ือ

วับทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังช้ือ

จำนวนพน สถานะสญัญา เหตผุลทีดั่ดเลอืก

1 0513536000555 ดา้งหนุสว่นจำกดั ลำพนูวันเฉลิม 641122004819 8/2595 11/11/2564 6,600,000.00 ส่งงานครบด้วน
เฟน้ผู้มีคุณสมบ้ตและข้อเสนอทางเทคนคิ 
ถกูด้องครบด้วนและเฟน้ผู้เสนอราคา ตํา่
สุด



ข้อมูลสาระสำคัญใบสัญญา

1. หนว่ยงาน องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดลำพนู

2. เลขทีโ่ครงการ 64097663661

3. ข่ือโครงการ จ่างกอ่สรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทค์อนกรตีพรอ้มระบบระบายบํา้คอนกรตีเสรมิเหลก็ สายทางเลยีบลำเหมอืงจา่แส ้ตำบลในเมอืง เขือ่มตำบลเหมอืงง่า อำเภอเมอืงลำพนู
จังหวัดลำพนู โดยวธิคีดัเลอืก

4. งบประมาณ 19,281,000.00 บาท

5. ราคากลาง 18,941,458.61 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มคืงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
กอ่สรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟ'้ลทคํอนกรตี พรอ้มระบบระบายนํา้ 
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางเลยีบลา่เหมอืงจา่แส ้ตำบลในเมอืง เขือ่มตำบลเหมอืงงา 
อำ๓ อเมอืงลำพนู จังหวัดลำพนู

0505555002179 บริษัท เชียงใหม่มืโขค จำกดั 18,900,000.00

0505557010241 บริษัท สามารถ คอนสตร้คข่ัน เชยีงใหม ่ จำกดั 18,930,042.47

0513536000555 หา้งหบุสว่นจำกดั ลำพนูวันเฉลิม 18,940,000.00



7. ผูท้ีไ่ดรั้บการคดัเลอืก ไดแ้ก่

ลำดบั
เลขประจำตวั 

ผูเ้ลยืภาบอีากร
ทีอ่ผูข้าย

เลขคมุสญัญา 
ใบระบบ e-GP

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ัง1สัอ

วนทีท่ำสญัญา /  
ใบสง์4อ

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตผุลทีค่คัเลอืก

1 0S05555002179 บริษัท เชียงใหม่มีโขค จำกดั 641122003836 10/2565 15/11/2564 18,900,000.00 จดัทำสญัญา/ PO แล้ว
เฟน้ผู้มีคุณสมบติัและข้อเสนอทางเทคนคิ 
ถูกด้องครบลว้นและเฟน้ผูเ้สนอราคา พา 
สุด



ข้อมลศาระสำคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขVIโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. ง,บประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดลำพนู 

64097768416

จ้างกอ่สรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแบบพาราแอสฟลัท,คอนกรีต สายทางบา้นสนัคะยอม หมู่ท่ี ๑ ตำบลปา่สกั เชือ่มตำบลศรบีวับาน อำ๓ อเมอืงลำพนู จังหวัดลำพนู โดยวิธคัีดเลอืก

1.341.000. 00 บาท

1.374.000. 00 บาท 

มดืงันื้

รายการพจารณา เลขประจำตวัผูเ้สยิภาบอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
ถนนลาดยางผวิจราจรแบบพาราแอสฟล้หค้อนกรตี สายทางบา้นสนัคะยอม หมู่ท่ี ๑ 
ตำบลปา่สกั เชือ่มตำบลศรบีวับาน อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพนู 0513553000053 หา้งหนุสว่นจำคดั บญุมาทบัการโยธา 1,330,000.00

0523546000132 หา้งหนุสว่นจำคัค ดัน้อา้ย วิศวกรรม 1,340,500.00

7. ผูท้ีไ่ดรั้บการคดัเลอืก ได้แก่

ลำตบั
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาบอีากร
ชือ่ผูข้าย เลขคมุสญัญา 

ในระบบ e-GP
เลขทีส่ญัญา /  

ใบส่ังช้ือ
วันทีห่ำสญัญา /  

ใบส่ังช้ือ
จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลทีคั่ดเลอืก

1 0513553000053 หา้งหุน้สว่นจำคดั บญุมาทนัการโยธา 641122004813 11/2565 15/11/2564 1,330,000.00 จดัหำสญัญา/ PO แล้ว
เป็นผู้มืคุณสมบ้ตและข้อเสนอหางเทคนค 
ถกูดอ้งครบลว้นและเปน็ผู้เสนอราคา ตํา่ 
สุด



ขอมลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน

2 .  เลขทีโ่ครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา

องคก์ารบริหารสวนจังหวัดลำพนู 

64107294002

จา้งปรบัปรงุภมูทิศันพ์ืน้ทีเ่หมอืงลีม้รืกั ตำบลลี ้อำเภอลี ้จังหวัดลำพนู โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

219.980.00 บาท

219.710.00 บาท 

มดีงันี้

รายการพจารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จ้างปรับปรุงภมูทิศันพ์ืน้ทีเ่หมอืงลีม้รัืก ตำบลลี ้อำ๓ อลี ้จังหวัดลำพนู 1510100216238 จ้านสวนบา้นสืลน ์การเกพ)ร 216,024.00

7. ผูท้ ีน่ร้บัการคดัเลอืก โต้แก่

เลขประจำควั A v เลขคมุสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันทีท่ำสญัญา /ลาดบ ผูเ้สยีภาษอีากร ขอิผขูาย
ในระบบ e-GP ใบส่ังซ่ือ โบส่ังซ่ือ

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตผุลทคดัเลอืก

1 1510100216238 จ้านสวบบา้นสลีป ์การเกษตร 641124002472 13/2565 11/11/2564 216,024.00 ส่งงานครบบ้วน เมินผู้มืคุณสมบ้ตดรงดามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมลสาระสำดัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน
1

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

บ V V V

องคก์ารบริหารสวนจังหวัดลา่ทนู

64117131651

จ้างเผยแพรป่ระขาสมัพนัธส์ง่เสรมิการทอ่งเทีย่วของจงัหวดัลา่ทนู ผา่นการออกอากาศทางชือ่โทรพศับ ์ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวธเีฉพาะเจาะจง

481.500.00 บาท

481.500.00 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจารณา เลขประจำตวัผูเ้สยิภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 บริการดา้นประขาสมัพนัธC์80.14.16.02 ) 0125556026113 บริษัท องคแ์ปด จำกดั 481,500.00

7. ผูท้ึ1๋ดรับัการดดัเลอืก ได้แก่

ลา่ดับ เลขประจำตวั 
ผูเ้สยิภาษอีากร

ชือ่ผูข้าย
เลขคมุสญัญา 

ในระบบ e-GP
เลขทีส่ญัญา /  

ใบส่ังช่ือ
วันทีท่ำสญัญา /  

ใบส่ังช่ือ
จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตผุลทีด่คัเลอืก

1 0125556026113 บริษทั องคแ์ปด จำกดั 641124002694 14/2565 15/11/2564 481,500.00 ส่งงานครบด้วน เปีนผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกาหนด



ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาบ

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหึารสว่นจงัหวดัลำชนุ

64117036770

จา้งจดักจีกรรมงาน วนัพระแมน่ัง่เมอืง ประจำป ี ๒£๖๔ โตยวธเีฉพาะเจาะจง

300.000. 00 บาท

300.000. 00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จดักจิกรรมงาน วบัพระแมน่ัง่เมอืง ประจำป ี๒๔๖๔ 3101201224814 นายปภงักร อ้ศวพรุิณ 300,000.00

7. ผูท้ ีน่ร้บัการคดัเลอืก ได้แก่

เลขประจำตวั V เลขคมสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันทีท่า่สญัญา /
ลาดบ

ผูเ้สยีภาษอีากร
ขอพู'ขาย ในระบบ e-GP ใบส่ังข่ือ ใบส่ังข่ือ จำนวนเงิน สลานะสญัญา เหตผุลทคัดเลอก

1 3101201224814 นายปภงักร อคัวพรุิณ 641124003913 15/2565 17/11/2564 300,000.00 ส่งงานครบด้วน เปีนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด



เดอนธนวาคม ๒๕๖๔



ขอ้มลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

64107293073

จ้างกอ่สรา้งซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟล้ตค์อนกรตี (โดยวิธี P avem ent เท - P lace Recycling) สายทางบา้นสบปะ หมู่ท่ี ๘ ตำบลริมปิง เช่ือมบา้นจักรคำภมิฃุ หมู่ท่ี ๗
ตำบลต้นธง อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพนู โดยวิธีสัดเสือก
1.344.000. 00 บาท

1.352.000. 00 บาท

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดลำพนู

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา ปีด้งน้ี

รายการพจารณา เลขประจำตวัผูเ้สยิภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
ซอ่นสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟ’้ลตค้อนกรตี.(โดยวิธ ี P avem ent เท - P lace 
Recycling) สายหางบา้นสบปะ หมู่ท่ี ๙  ตำบลริมปงิ เชือ่มบา้นจกัรคำภมิขุ หมู่ท่ี ๗ 
ตำบลต้นธง อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพนู

0505555002179 บริษัท เชียงใหม่ปีโชค จำสดั 1,335,000.00

0513536000555 หา้งหุน้สว่นจำกัด ลำพูนวันเฉลิม 1,350,000.00

0513546001503 หจก.กรรณว์ริยิะ 1,344,000.00

0513555000468 หา้งหุน้สว่นจำกัด เอเคอ ี รีไซคล่ิง 1,343,000.00



7. ผูท้ีไ่ดรั้บการคดัเลอืก ได้แก่

ลำดบั เลขประจำตวั
ผูเ้สยีภาษอีากร

ขือ่ผูข้าย เลขคมุสญัญา 
ในระบบ e-GP

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังข้อ

รันทีท่ำสญัญา /
ใบส่ังข้อ จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0505555002179 บริษัท เชียงใหม่มึโซค จำกดั 641222009530 16/2565 14/12/2564 1,335,000.00 จดัทำสญัญา/ PO แล้ว
เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ตและข้อเสนอทางเทคนิค 
ถกูต้องครบล้วนและเฟน้ผู้เสนอราคา ตา 
สุด



ข้อมลลาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2 . เลขท่ีโครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

64107249555

จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสพิ'ลค์คอนกรีต (Over Lay) สายทางถนนรอบเมืองนอก ตำบลในเมือง เข่ือมถนน ทล.๑๐๖ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพนู จังหวัดลำพูน
โดยวิธีคัดเลือก
2,969,000.00 บาท

2,894,405.16 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มีดังน้ี

รายการพจิารณา เลขประจำตัวผูเ้ลยืภาษอีากร รายข่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงนละถนนอ่ืน (ๆ72.14.10.03 ) 0505555002179 บริษัท เขียงใหม่มีโขค จำกัด 2,888,000.00

0513528000045 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกภพก่อสร้าง 2,892,000-00

0513536000555 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนวันเฉลิม 2,894,000.00

7. ผู้ท!.ต้รับการคัดเลือก ไต้แก่

ลำดับ เลขประจำดัว 
ผูเ้สยภาษอีากร ช่ือผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

1 0505555002179 บริษัท เชียงใหม่มีโขค จำกัด 641222016552 17/2565 21/12/2564 2,888,000.00 ส่งงาบครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบ้ตัและข้อเสนอทางเทคนิค 
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ด่ํา 
สุด



ข้อมูลลาระสำคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ข่ือโครงการ

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำพนู 

64107251504

จางกอสรางทนนลาดยางผวิจราจรแบบแอสฟโ้ลดคอนกรีต สายทางแยก ลพ.๓๐0๔ บานปากลอง หมู่ท่ี ๘ ตำบลหนองปลาสะวาย เขือ่มบา้นสนัปเูลย หมู่ท่ี ๒ ตำบลศรเีตีย้
อำเภอบา้นโอง่ จังหวัดลำพนู โดยวิธคีดัเสอืก

4. งบประมาณ 3,666,000.00 บาท

5. ราคากลาง 3,621,244.55 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มตีงันื๊

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้ลยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 งานบริการกอ่สร้างถนนทางหลวงและถนนอืน่ๆ(72.14.10.01 ) 0505555002179 บริษัท เขียงใหม่มีโชค จำกดั 3,621,000.00

0513536000555 หา้งหุน้สว่นจำกดั ลำพนูวันเอลม 3,599,000.00

0513555000468 หา้งหุน้สว่นจำกดั เอเคอ ีร ีเฃคล่ิง 3,621,000.00

7. ผูท้ี!่ดร้บัการคดัเสอืก ได้แก่

ลำตบั เลขประจำตวั 
ผูเ้ลยีภาษอีากร ขือ่ผูข้าย เลขคมุสญัญา 

ในระบบ e-GP
เลขทีส่ญัญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วันทีท่ำสญัญา /  

ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0513536000555 หา้งหุน้สว่นจำกดั ลำพนูวันเฉลิม 641222000585 18/2565 21/12/2564 3,590,000.00 จดัหำสญัญา/ PO แห้ว
เฟน้ผู้มีคุณสมบ้ตัและข้อเสนอทางเทคนคิ 
ถูกด้องครบด้วนและเปน็ผูเ้สนอราคา ดร 
สุด



ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาบ

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำพนู 

64107251200

จา้งกอ่สรา้งถนนผวจราจรแอสพลัคค์อนกรดี สายทางบา้นเดน่ทรายมลู หมู่ท่ี ๑๔, บา้นศรเีวยีงขยั หมู่ท่ี ๖๑ และบา้นพระบาทพฒันา หมู่ท่ี ๒๓ ตำบลนาทราย
เซือ่มสายทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๗ ตำบลลี ้อำเภอลี ้จังหวัดลำพนู โดยวิธคีดัเลอืก
3,000,000.00 บาท

3,005,977.05 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 .
กอ่สร้างถนนรวจราจรแอสพลัตค่อนกรีด สายทางบา้นเดน่ทรายมลู หมู่ท่ี ๑๔, บา้นศรี 
เวยีงขยั หมู่ท่ี ๖๑ และบา้นพระบาทพฒันา หมู่ท่ี ๖๓ ตำบลบาทราย เซือ่มสาย 
ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๗ ตำบลลี ้อำเภอลี ้จังหวัดลำพนู

0505555002179 บริษัท เชียงใหม่มโชค จำกดั 3,000,000.00

0513528000045 บ้างหนุสว่นจำกดั เอกภพกอ่สรา้ง 2,990,000.00

0513536000555 บ้างหุน้สว่นจำกดั ลำพนูวันเฉลิม 3,005,000.00



7. ผู้ท่ีเดรบการดดัเลอืก ไดแก่

ลำดบั
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภา'รอากร ข่ือผู,้ขาย เลขคมุสญัญา 
ในระบบ e-GP

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน สทานะสัญญา เหตผุลทีด่ดัเลอืก

1 0513528000045 หา้งทุน่สวนจำกดั เอกภพกอ่สรา้ง 641222022093 19/2565 27/12/2564 2,990,000.00 จดัทำสญัญา/ PO แห้ว
เฟน้ผู้มีคุณสมบ้ติและข้อเสนอทางเทคนคิ 
ถูกห้องครบห้วนและเฟน้ผู้เสนอราคา ตา 
สุด



ข้อมลสาระส์าคัญในสัญญา

1. หนว่ยทน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำพนู 

64107290988

จ้างกอ่สรา้งปรบัปรงุซอ่มแซมเสรมิผวิจราจรแอสฟ,้ลค์คอนกรีต (Over Lay) บริเวณหนา้วัดกอมว่ง ทนน ทล.๑๐๓0
อำเภอเมอีงลำพนู จังหวัดลำพนู โดยวธคีดัเลอืก
1.183.000. 0 0 บาท

1.142.000. 00 บาท 

มี ดัง น ี ้ -

- กนน ทล.®๐๖ นา้นกอมว่ง หมู่ท่ี b ตำบลอุโมงค์

รายการพจิารณา เลขประจา่ตวัผูเ้ลยืภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่ลบอ

1
ปรับปรุงซอ่มแซมเสริมผวิจราจรแอสฟลัค์คอนกรีต (O ver Lay) บริเวณหนา้วัคกอมว่ง 
ถนน ทล.๑ 0 ๓๐ - ทนน ทล.๑๐๖ นา้นกอมว่ง หมู่ท่ี ๒ ตำบลอโุมงค ์ อำเภอเมอีง 
ลำพนู จังหวัดลำพนู

0505555002179 บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกดั 1,183,000.00

0513536000555 หา้งหนุสว่นจำกดั ลำพูนวันเฉลิม 1,142,000.00

0513546001503 หจก.กรรณว์รยิะ 1,130,000.00



7. ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืก ได้แก่

ลา่คับ เลขประจา่ควั 
ผูเ้สยภาษอีากร ซือ้ผูข้าย

เลขคมุสญัญา 
ในระบบ e-GP

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ัง1if)

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตผุลทีค่ตัเลอืก

1 0513546001503 หจก.กรรณว์รัยิะ 641122017253 20/2565 27/12/2564 1,130,000.00 จดัทำสญัญา/ PO แล้ว
เฟน้ผู้มีคุณสมบต้และข้อเสนอทางเทคนคิ 
คูกด้องครบลว้นและเฟน้ผูเ้สนอราคา ตา
สุด



ข้บ้นลสาระสำคัญในลณญา

1. หนวยงาบ

2. เลขท่ีโครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. ง'บประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน 

64107251616

จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟ้’ลดคอนกรีต สายทางบ้านจัดสรรคอกข้าง หม่ท่ี ๘ ตำบลบ้าไผ่ เช่ือมบ้า'นใหม่คิวิไล หมู่ท่ี ๑๖ ตำบลล้ี อำเภอลี ้จังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก

2,499,000.00 บาท 

2,448,656.44 บาท

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีด’งบ้ี

รายการพจิารณา เลขประจำคัวผู้เสียภาบอีากร รายชือ่ผูเ้ลนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 ก่อสร้างลนนผิวจราจรแอสฟ้ลด้คอนกรีด สายทางบ้านจัดสรรคอกข้าง หมู่ท่ี ๘ ตำบล 
บ้าไผ่ เช่ือมบ้านโหมศิวิไล หมู่ท่ี ๑๖ ตำบลลี ้อำเภอลี ้จังหวัดลำพูน 0505555002179 บริษัท เชียงใหม่มีโขค อำกด 2,445,000.00

0513528000045 ห้างหุนส่วนจำกัด เอกภพก่อสร้าง 2,434,000.00

0513536000555 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนวับเอลืม 2,448,000.00

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำคับ
เลขประจำคัว 

ผูเ้สยีภาษีอากร ช่ือผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ใบระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วับท่ีทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

1 0513528000045 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกภพก่อสร้าง 641222014060 21/2565 27/12/2564 2,430,000.00 จดัทำสญัญา/ PO แบ้ว
เป็นผู้บีคุณสมบ้ตและจ้อเสนอทางเทคนิค 
ถูกต้องครบบ้วนและเฟ้นผู้เสนอราคา ด่ํา 
สุด



ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

64127204654

จ้างจดังานโครงการแสดงผลงาน และการแขง่ขนัทกัษะวขิา่การดา้นภาษาและวฒันธรรมไทย - จีน (อบจ.ลำพนู นทิศัน ์๒๔๖๔) โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

227.905.00 บาท

227.905.00 บาท 

มดีงับี้

รายการพจารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ
จา้งจดังานโครงการแสดงผลงาน และการแขง่ขนัทกัษะวขิาการดา้นภาษาและ1
วัฒนธรรมไทย - จีน (อบจ.ลำพนู นทิศัน ์๒๔๖๔) 0505555003981 บริษัท เพอรเ์ฟค ครเีอขัน่ แอนด้ ออแกใบขเ์ขอร ์จำกดั 220,104.35

7. ผูท้ี!่ดร้บัการคดัเสอืก ได้แก่

ลำดบั เลขประจำตวั 
ผูเ้สยีภาษอีากร ซือ่ผูข้าย เลขคมุสญัญา 

ในระบบe-GP
เลขทีส่ญัญา /  

ใบส่ังซ่ือ
วับทีท่า่สญัญา /  

ใบส่ังซ่ือ จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลทีคั่ดเสอืก

1 0505555003981
บริษัท เพอรเ์ฟค ครเีอขนั แอนค ์ออ 
แกไบขเ์ขอร์ จำกดั 641224004450 22/2565 17/12/2564 220,000.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ตตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

64107078417

จางกอ่สรางปรับปรุงซอ่มแซมเสริมผวจราจรแบบแอสฟ'้ลดค้อนกรีต (O ver Lay) ลพ.ล ๑๐๐๐๙ สายแยก ทล. ๑๑ - บา้นปา่เปา้ อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพนู (ถนนถา่ยโอนา)
โดย,วธํคีดัเลอืก
9,709,000.00 บาท

10,349,655.28 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจา่ดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
ปรับปรุงซอ่มแซมเสริมผวจราจรแบบแอสฟ'้ลดคอนกรีต (O ver Lay) ลพ.ถ ๑๐๐๐๙ 
สายแยก หล. ๑๑ - บา้นปาเบา้ อำเภอเมอืงลำพนู จังหวดัลำพนู (ถนนถ่ายโอนๆ) 0505555002179 บริษัท เ^ยงใหมม่โืซค จา่กดั 10,340,000.00

0513536000555 หา้งหุน้สว่นจ่ากดั ลำพนูวันเฉลิม 9,680,000.00

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการดัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจา่ดวั 
ผูเ้สยีภาษอีากร

ขือ่ผูข้าย
เลขคมุสญัญา 

ในระบบ e-GP
เลขทีส่ญัญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วันทีท่ำสญัญา /  

ใบส่ังซ้ือ
จ่านวนพน สถานะสญัญา เหตผุลทีคั่ดเลอืก

1 0513536000555 หา้งหุน้สว่นจา่กดั ลำพนูวันเฉลิม 641222017012 23/2565 27/12/2564 9,680,000.00 จดัทำสญัญา/ PO แล้ว
เฟน้ผู้มืคุณสมบดและข้อเสนอทางเทคนคิ 
ถูกด้องครบลว้นและเฟน้ผูเ้สนอราคา ต่ํา
คุด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดลำพนู 

64107077442

จ้างกอ่สรา้งปรบัปรงุขอ่มนชมเสรมิผวิจราจรแบบแอสฟล้คค์อนกรดี (O ver Lay) ลพ.ถ ๑00510 บา้นดอยแจว้ - บา้นฝงัแดง ตำบลทาสบเจา้ อา่เภอแมท่า จังหวัดลำพนู
(ถนนถ่ายโอนๆ) โดยวธิคีดัเลอืก
3,952,000.00 บาท

4,399,929.15 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มดีงับี้

รายการพจารพา เลขประจา่ตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
ปรับปรุงขอ่มนขมเสริมผวิจราจรแบบแอสฟลัตค่อนกรีต (O ver Lay) ลพ.ถ ๑0 0 ๑๐ 
บา้นดอยแจว้ - บา้นฝงัแดง ตำบลหาสบเจา้ อำเภอแนท่า จังหวัดลำพนู (ถนนถ่ายโอน 

)ๆ
0513538000056 บา้งหนุสว่นจำคดั บา้นทากอ่สร้าง 3,952,000.00

0513553000053 บา้งหบุสว่นจำคดั บญุมาทน้การโยธา 3,951,000.00

0523546000132 บา้งหนุสว่นจำคดั ดัน้จา้ย วศิวกรรม 3,950,000.00



7. ผูท้ีไ่ดรั้บการคดัเลอืก ได้แก่

สำคับ เลขประจำควั 
ผูเ้สยีภาษอีากร ซือ่ผูข้าย

เลขคมุสญัญา 
.ในระบบ e-GP

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ัง1ซ่ือ

วันทีห่า่สญัญา /  
ใบสังข้ือ จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตผุลทีคั่ดเลอืก

1 0523546000132 หา้งหุน้สว่นจำกดั ดัน้ดา้ย วิศวกรรม 641222016956 24/2565 27/12/2564 3,945,000.00 จดัหา่สญัญา/ PO แด้ว
เฟน้ผู้มีคุณสมบ้ตนละข่อเสนอทางเทคนคิ 
ถูกด้องครบด้วนและเฟน้ผู้เสนอราคา ดา 
สุด



ข้อมูลสาระสำคัญใบสัญญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำพนู

64107077442

จ้างกอ่สรา้งปรบัปรงุขอ่มแซมเสรมิผวิจราจรแบบแอสฟล้คค์อนกรตี (Over Lay) ลพ-ค ๑๐๐๑๐ บา้นดอยแกว้ - บา้นฝงัแดง ตำบลทาสบเสา้ อำเภอแมท่า จังหวัดลำพนู
(ถนนกา่ยโอนๆ) โดยวิธคีดัเลอืก
3,952,000.00 บาท

4,399,929.15 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจัารณา เลขประจำดวัผูเ้สยืภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
ปรับปรุงซอ่มแซมเสริมผวิจราจรแบบแอสฟล้ตค่อนกรีต (O ver Lay) ลพ.ถ ๑๐๐๑๐ 
บา้นคอยแกว้ - บา้นฝงัแดง ตำบลหาสบเสา้ อำเภอแมท่า จังหวดัลำพนู (ถนนก่ายโอน 
ฯ)

0513538000056 หา้งหนุสว่นจำกัด บา้นทากอ่สร้าง 3,952,000.00

0513553000053 หา้งหบุสว่นจำกดั บญุมาทนัการโยธา 3,951,000.00

0523546000132 หา้งหนุสว่นจำกดั ตัน้อา้ย วิศวกรรม 3,950,000.00



7. ผูท้ีใ่ลร้บัการคดัเลอืก ไดแก่

ลำดบั
เลขประจา่ดวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร ขือ่ผูข้าย
เลขคมุสญัญา 

ในระบบ e-GP
เลขทีส่ญัญา /  

ใบส่ังข่ือ
วันทีท่ำสญัญา /  

ใบส่ังข่ือ จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตผุลทีดั่ดเลอืก

1 0523546000132 หางทบุสว่นจา่กดั ดัน้อาย วศัวกรรม 641222016956 24/2565 27/12/2564 3,945,000.00 จดัทำสญัญา/ PO แล้ว
เปน็ผูมี้คุณสมบด้และข้อเสนอทางเทคนคิ 
ถูกล้องครบลว้นและเปน็ผูเ้สนอราคา ตา 
สุด



ข้อมูลสาระส์าดัญใบสัญญา

1. หนว่ยงาบ

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดลำพนู 

64117324195

จา้งจดัทา่สอิประขาสมัพนัธ ์ เผยแพรผ่ลงาน กจิกรรม โครงการตามภารกจิขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู ในรูปแบบปกักะตนีลานนา ประจำปพี.ศ.2565โดยวธีดัดเสอิก

2.000. 000.00 บาท

2.000. 000.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จัดทา่สอ์ประซาสัมพนัธ์ 0105534031963 บรษิทั สุรสืริ จำกดั 2,080,000.00

0115559023611 บริษทั คำฟ คอนท์. อนิเตอร ์บขี จำกดั 2,240,000.00

0573564001421 หา้งหบุสว่นจำกดั โค่งดัง ครีเอชัน่ 2,000,000.00

3510400246619 นายชนาวธุ ทาปญัญา 2,020,000.00



7. ผูท้ีI่ดร้บัการคดัเลอืก ได้แก่

ลำดับ
เลข■ ประจำตัว 

ผูเ้ลยืภาษอีากร
ขือ่ผูข้าย

เลขคมุสญัญา 
ในระบบ e-GP

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังซอ

รนัทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงน สถานะสญัญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0573564001421 ดา้งหบุสว่นจำคดั โต่งดัง ครีเอขืน่ 641224004478 25/2565 17/12/2564 2,000,000.00 ส่งงานครบถ้วน
เฟน้ผู้มทุฌสมบตและข้อเสนอทางเทคนคิ 
ถูกด้องครบถว้นและเฟน้ผูเ้สนอราคา ตัา้ 
สุด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคการบรหิารสว่นจังหวัดลำพนู 

64107078747

จา้งกอ่สรา้งจอ่มสรา้งถนนผวิจราจรแบบแอสฟลัตค์อนกรตี (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ถนนเลยีบทางรถไฟเขยีงใหม ่- ลำพูน อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพูน
(ถนนถา่ยโอนฯ) โดยวธิคีดัเลอืก
9,942,000.00 บาท

10,053,567.07 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารพา เลขประจำตวัผูเ้ลยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ
จ่อมสรา้งถนนผวิจราจรแบบแอสฟ'้ลตคํอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE

1 RECYCLING) ถนนเลยีบทางรถไฟเขยีงใหม ่ - ลำพนู อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพนู 0505555002179 บริษัท เขียงใหม่มีโชค จำกดั 9,940,000.00
(ถนนถ่ายโอนๆ)

0513528000045 หา้งหุน้สว่นจำกัด เอกภพกอ่สรา้ง 10,000,000.00

0513536000555 หา้งหุน้สว่นจำกดั ลำพนูวันเฉลิม 10,053,000.00



7. ผูท้ีไ่ครั้บการคดัเลอืก ไค้แก่

ลำคบั
เลขประจำควั 

ผูเ้ลยืภาษอีากร
ขีอ่ผูข้าย

เลขคมุสญัญา 
ในระบบ e-GP

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ัง1ซ่ือ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลทีคั่ดเลอืก

1 0505555002179 บรัษทั เซึยงใหม่มีโขค จำกดั 641222018969 26/2565 29/12/2564 9,930,000.00 จดัทำสญัญา/ PO แค้ว
เฟน้ผู้มีคุณสมบ้ตัและข้อเสนอทางเทคนคิ 
ถูกค้องครบค้วนและเฟน้ผู้เสนอราคา ต่ํา 
สุด



เดอนมกราคม ๒๕๒๕



ข้อมลสารรสำคัญไนสัญญา

1. หนว่ยงาน องคก์ารบรหิารสวนจังหวัดลา่ชนุ

2. เลขทีโ่ครงการ 64127494250

3. ท่ีอ,โครงการ จ้างปรับปรุงสนามแขง่ขนักร,เทแล:
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 312,619.00 บาท

5. ราคากลาง 312,619.00 บาท

6. รายทีอ่ผูเ้สนอราคา มดีงับี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายทีอ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ปรบัปรงุสนามแขง่ขนักรทีาและสนามแขง่ขนัตะกรอ้ชายหาด ภายในสนามกฬีากลาง 
องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดลา่ชนุ ตำบลในเมอืง อำเภอเมอืงลา่ชบุ จงัหวดัลา่ชนุ 0515543000036 บริษทั จิตต์สิน เอน็จเิมยีริง่ จำกดั 319,599.86

7. ผูท้Iดร,บก'ารดัดเลอืก ได้แก่

เลขประจำตวั J * เลขคมุสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันทีท่ำสญัญา /ลาดบ
ผูเ้สยีภาษอีากร

ขอิผขูาย
ในระบบ e-GP ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ

จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทคดเลอก

1 0515543000036 บริษัท จิตต์สิน เอน็จเิมยีริง่ จำกดั 650122002807 31/2565 10/01/2565 312,619.00 จดัทา่สญัญา/ PO แล้ว เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ตตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลศาระสำคัญในสัญญา

1. หนว่ย’ทน องคการบริหารสว่นจังหวัดสำพนู

2. เลขทีโ่ครงการ 65017388820

3. ข่ือโครงการ จา้งกอ่สร้างโครงการสง่เสริมอนรัุกษพ์ลงังานแล: 
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 423,000.00 บาท

5. ราคากลาง 441,000.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มีดังน

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้ลยืภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ
กอ่สรา้งระบบสบนา่พลงังาบแสงอาทติย์บอ่บาดาล บายอนนัด ้นิ'บตา จำนวน ๑

1
ระบบ 0125550038811 บริษทั เพาเวอรขบั (ประเทศไทย) จำกดั 423,000.00

7. ผูท้ี!่ดร้บัการคดัเลอืก ได้แก่

ลา่ดับ เลขประจำตวั 
ผูเ้สยีภาษอีากร

ขือ่ผูข้าย เลขคมุสญัญา 
ใบระบบ e-GP

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันทีท่า่สญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตผุลทีค่คัเลอืก

1 0125550038811
บริษทั เพาเวอรข้นั (ประเทศไทย)

650122018290 34/2565 28/01/2565 423,000.00 จดัทา่สญัญา/ PO แจ้ว เฟ้นผู้มีคุณสมนิดตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนดจำกดั



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีเ่ครงการ

3. ข่ีอ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

65017407467

จ้างกอ่สรา้งโครงการสง่เสรมิอนรุกัษพ์ลงังานและพลงังานทดแทน เศรบฐกจิฐานรากองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดลำพนู (สถานพีลงังาบเทศบาลตำบลกอ้) โดยวธิเีอพาะเจาะจง

286,379.00 บาท 

265,000.00 บาท 

นีคังน้ี

รายการพจารณา เลขประจำตวัผูเ้สยืภาษอีากร รายขีอ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

ระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทติย์ ขนาด ๖ X ๘.๒ เมตร จำนวน ๑ ระบบ และระบบ
1 ลบูนํา้พลงังานแสงอาทติย์ แบบเคลือ่นที ่ จำนวน ๑ ระบบ 3630600540269 นายซวน อินตะรงัษี 260,300.00

7. ผูห้เดร้บัการคดัเลอืก ได้แก่

ลำคับ เลขประจำตวั 
ผูเ้สยิภาษอีากร

ซือ่ผูข้าย เลขคมุสญัญา 
ในระบบ e-GP

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังซอ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 3630600540269 นายขวน อนิดะ้รงัษี 650122018194 35/2565 28/01/2565 260,300.00 จดัทำสญัญา/ PO แล้ว เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ตตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



เดอนคุมภาพนธ ๒๕๖๕



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาบ

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคการบริหารส่วนจังหวัดสำพูน 

64107249169

จ้างก่อลร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำตาเหนิ หมู่ท่ี ๕, บา้นหลายสาย หมู่ท่ี ๑๖ ตำบลหาสบเส้า เช่ือมบ้านหนองยางฟ้า หมู่ท่ี ๕ ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแมท่า จังหวัดลำพูน
โดยวิธีคัดเลือก
2,795,500.00 บาท

2,900,204.08 บาท

6. รายซือ่ผู้เสนอราคา รดง้นี้

รายการพจิารณา เลขประจำด้วผูเ้ลียภาษอีากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำตาเหนิ หมู่ท่ี ๕, บ้านหส่ายสาย หมู่ท่ี ๑๖ 
ตำบลทาสบเส้า เช่ือมบ้านหนองยางฟ้า หมู่ท่ี ๕ ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแมท่า 
จังหวัดสำพูน

0513538000056 ห้างหุนส่วนจำกัด บ้านทาก่อสร้าง 2,795,000.00

0513539000424 ห้างหุนส่วนจำคัด อํษจิมากอสร้าง 2,795,500.00

7. ผู้ท่ี1ส้รับการคัดเลือก ได้แก่

สำคับ เลขประจำตัว 
ผูเ้ลยีภาษอีากร ช่ือผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ใบระบบ e-GP
เลขท่ีสัญญา /  

ใบส่ังข๋ือ
วันท่ี'ตำสัญญา /  

ใบส่ังซ่ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

1 0513538000056 ห้างทุ่นส่วนจำคัด บ้านทาก่อสร้าง 650222018554 39/2565 25/02/2565 2,780,000.00 จดัตำสญัญา/ PO แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบดและข้อเสนอทางเทคนิค 
ถูกด้องครบล้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ํา
สุด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาบ

2. เลขท่ีโครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

64127190909

ข้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๗ บ้านสัญขัย ตำบล'ทุ่งพว1ข้าง เข่ือม หมู่ท่ี ๘ บ้านดอนมูล ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหวัข้าง จังหวัดลำพูน โดยวิธคัดเลือก

1.147.500.00 บาท

1.179.500.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มีดังน้ี

รายการพจิารณา เลข'ประจำดัวผู้เสยีภาษีอากร รายข่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 บ้าบสัญขัย ตำบลทุ่งห้ว์ข้าง เช่ือม หมู่ท่ี 8 
บ้านดอนมูล ตำบลบ้านปวง อำเภอทุง่หวัข้าง จังหวัดลำพูน 0513538000056 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านทาก่อสร้าง 1,179,000.00

0513543000158 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวข้างรุ่งเรือง 1,147,000.00

0513552000726 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังนํา้ทพย์ คอนสตวัคข่ัน 1,147,500.00

0513561000466 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤทธ๋ึเลิคโยธา 1,178,000.00



7. ผู้ท่ี!ด้รับการคัดเลือก ได'แก่

สำดับ เลขประจำคัว 
ผูเ้ลยืภาษอีากร ข่ือผู้'ชาย เลขคุมสัญญา 

ใบระบบ e-GP
เลขท่ีสัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วับท่ีทำสัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

1 0513543000158 ห้างหุบส่วบจำกัด หวช้างรุ่งเรือง 650322007401 41/2565 10/03/2565 1,147,000.00 จดัทำสญัญา/ PO แล้ว
เฟ้นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค 
ถูกล้องครบถ้วนและเฟ้นผู้เสนอราคา ต่ํา 
สุด



เดือนมีนาคม ๒๕๖๕



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายชื่อผู้เสนอราคา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

65017106214

จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายทางบ้านอุดมพัฒนา หมู่ท่ี ๑๒ ตำบลศรีวิชัย เชื่อมบ้านแม่ตีน หมู่ท่ี ๓ ตำบลแม่ตีบ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก

1,574,000.00 บาท

1,441,500.00 บาท 

มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01 ) 0513536000555 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนวันเฉลิม 1,441,000.00

0513538000056 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านทาก่อสร้าง 1,570,000.00

0513553000053 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญมาทันการโยธา 1,436,500.00

7. ผู้ท่ี'โด'รับการคัดเลือก ได้แก

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0513553000053 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญมาทันการโยธา 650322005057 42/2565 10/03/2565 1,433,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว
เฟ้นผู้มีคุณสมบตและข้อเสนอทางเทคนิค 
ถูกต้องครบล้วนและเฟ้นผู้เสนอราคา ตํ่า 
สุด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ขื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

64127314553

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังดินโหม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี้ เขื่อมบ้านป่าจี้ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก

1.050.500.00 บาท

1.074.500.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01 ) 0513554000863 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารมีศรีวิชัย การโยธา 1,050,000.00

0513554001690 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ.ธียา 1,040,000.00

0515561000409 บริษัท เค.วาย.พิ.คอนสตรัคชัน (2018) จำกัด 1,045,000.00

7. ผู้ที่'ได้'รับการดัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ขื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0513554001690 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ.ธียา 650322006596 43/2565 17/03/2565 1,040,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว
เฟ้นผู้มีคุณสม'บตและข้อเสนอทางเทคนิค 
ถูกต้องครบล้วนและเฟ้นผู้เสนอราคา ตํ่า 
สุด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ขื่อโครงการ

องค์การบริหารสวนจังหวัดลำพูน 

65017101559

จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนน สายทางซอย ๗ บ้านห้วยเดื่อ หมู่ท่ี ๙ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา เชื่อมบ้านโป่งรู หมูท่ี ๕ ตำบลนครเจดีย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
โดยวิธีคัดเลือก

4. งบประมาณ 1,198,000.00 บาท

5. ราคากลาง 1,057,400.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 งาบบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01 ) 0513536000555 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนวันเฉลิม 1,056,900.00

0513553000053 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญมาทับการโยธา 1,057,400.00

7. ผู้ท่ี'โต้,รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ขื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ใบระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วับที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0513536000555 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนวันเฉลืม 650322013461 44/2565 21/03/2565 1,050,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว
เฟ้นผู้มีคุณสมปติและข้อเสนอทางเทคนิค 
ถูกต้องครบล้วนและเฟ้นผู้เสนอราคา ตํ่า 
สุด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

65027218162

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งบํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองดอยแซ่ บ้านแพะยันต์ หมูท่ี ๒ (ทต.ทากาศเหนือ) เชื่อมบ้านเกาะทราย หมูท่ี ๕ (ทต.ทากาศ) ตำบลทากาศ
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1.517.000. 00 บาท

1.537.000. 00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มืดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 คลองชลประทาน(30.22.28.03 ) 0513535000195 ห้างหุนส่วนจำกัด มาวินวิศวกรรม 1,197,000.00

0513539000947 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยโยธา 1,480,000.00

0513552000726 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังบ้าทิพย์ คอนสตรัคขั่น 1,188,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วับที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0513552000726
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังบ้าทิพย์ คอน 
สตรัคข่ัน

650322022199 48/2565 31/03/2565 1,188,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว
เนินผู้มืคุณสมบ้ติและข้อเสนอทางเทคนิค 
ถูกด้องครบล้วนและเนินผู้เสนอราคา ตํ่า 
สุด
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