
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

65027015941

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเหล่า หมู่ที่ ๑๒ ตำบลมะเขือแจ้ เชื่อมถนนบ้านสะแล่ง - ดอยขะม้อ และถนนเลียบคันคลองชลประทาน

ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,305,000.00 บาท

1,473,000.00 บาท

0503551005058 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนธกร การโยธา 1,149,000.00

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเหล่า หมู่ที่ ๑๒ ตำบลมะเขือแจ้

เชื่อมถนนบ้านสะแล่ง - ดอยขะม้อ และถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลศรีบัว

บาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

1

0513539000947 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยโยธา 1,176,000.00

0513552000726 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้ำทิพย์ คอนสตรัคชั่น 1,188,000.00

0523546000132 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้นอ้าย วิศวกรรม 1,220,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503551005058 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนธกร การโยธา 650322016983 45/2565 19/04/2565 1,149,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

65027007223

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนน ทล.๑๐๓๐ บ้านหนองช้างคืน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองช้างคืน เชื่อมตำบลอุโมงค์ และตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน

จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,417,000.00 บาท

1,618,000.00 บาท

0503551005058 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนธกร การโยธา 1,298,000.00

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนน ทล.๑๐๓๐ บ้านหนองช้างคืน หมู่ที่

๔ ตำบลหนองช้างคืน เชื่อมตำบลอุโมงค์ และตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน

จังหวัดลำพูน

1

0503558000426 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองดี การก่อสร้าง 1,415,000.00

0513539000947 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยโยธา 1,420,000.00

0513555000468 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเคอี รีไซคลิ่ง 1,535,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503551005058 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนธกร การโยธา 650422003142 46/2565 19/04/2565 1,298,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

64127303615

จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านฮ่อมต้อ หมู่ที่ ๕ - บ้านปวงคำ หมู่ที่ ๘ (ทต.ลี้) เชื่อมบ้านลี้ หมู่ที่ ๖ (ทต.วังดิน) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก

2,499,000.00 บาท

2,573,290.48 บาท

0513536000555 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนวันเฉลิม 2,495,000.00
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านฮ่อมต้อ หมู่ที่ ๕ - บ้านปวงคำ

หมู่ที่ ๘ (ทต.ลี้) เชื่อมบ้านลี้ หมู่ที่ ๖ (ทต.วังดิน) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
1

0515558000207 บริษัท ทีแพค แอสฟัลท์ติก แอนด์ คอนกรีต จำกัด 2,490,000.00

0515564001171 บริษัท บุญญพลัง การโยธา จำกัด 2,499,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0515558000207
บริษัท ทีแพค แอสฟัลท์ติก แอนด์

คอนกรีต จำกัด
650322018730 47/2565 12/04/2565 2,490,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

65027218162

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองดอยแช่ บ้านแพะยันต์ หมู่ที่ ๒ (ทต.ทากาศเหนือ) เชื่อมบ้านเกาะทราย หมู่ที่ ๕ (ทต.ทากาศ) ตำบลทากาศ

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,517,000.00 บาท

1,537,000.00 บาท

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

0513539000947 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยโยธา 1,480,000.00

0513552000726 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้ำทิพย์ คอนสตรัคชั่น 1,188,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0513552000726
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้ำทิพย์ คอน

สตรัคชั่น
650322022199 48/2565 31/03/2565 1,188,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

65027042563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองสมณะ หมู่ที่ ๒ ตำบลนครเจดีย์ เชื่อมบ้านใหม่ป่าฝาง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,506,500.00 บาท

1,486,500.00 บาท

0123549002555 หจก.วรรณพิชิตคอนสตรัคชั่น 1,480,000.00
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองสมณะ หมู่ที่ ๒ ตำบลนครเจดีย์ เชื่อมบ้าน

ใหม่ป่าฝาง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
1

0503528000690 ภู่พิสิฐพาณิชย์ 1,244,867.25

0503528001114 ห้างหุ้นส่วนจำกัดทวิภัณฑ์ฮอด 1,250,000.00

0503551005058 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนธกร การโยธา 1,190,000.00

0513539000947 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยโยธา 1,236,000.00

0513552000726 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้ำทิพย์ คอนสตรัคชั่น 1,280,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503551005058 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนธกร การโยธา 650322010850 49/2565 19/04/2565 1,190,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

65017121352

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15,000,000.00 บาท

17,211,834.17 บาท

0105558177038 บริษัท ดับเบิ้ลยูที9 อินเตอร์เทรด จำกัด 14,995,000.00
งานบริการก่อสร้างอาคารสนามกีฬา(72.14.13.01 ) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
1

0105558181850 บริษัท อินดักทีฟ จำกัด 15,350,000.00

0663527000164 หจก.หวังเกียรติพิจิตร 14,242,000.00

0845563000306 บริษัท เคเค.รุ่งเรือง ๒๐๒๐ จำกัด 16,500,000.00

0845563004905 บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จำกัด 15,490,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0663527000164 หจก.หวังเกียรติพิจิตร 650322020359 50/2565 19/04/2565 14,242,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

65027035252

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) บ้านสันเจดีย์ - ยางส้ม หมู่ที่ ๔ (ทต.บ้านโฮ่ง) เชื่อมบ้านล้อง หมู่ที่ ๙ (อบต.เวียงกานต์)

ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,140,000.00 บาท

2,158,954.11 บาท

0145563002267 เอ็นดีเอ็น คอนสตรัคชั่น  จำกัด 2,080,000.00

จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) บ้านสัน

เจดีย์ - ยางส้ม หมู่ที่ ๔ (ทต.บ้านโฮ่ง) เชื่อมบ้านล้อง หมู่ที่ ๙ (อบต.เวียงกานต์) ตำบล

บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

1

0503551005104 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สำราญ การโยธา 1,299,000.00

0505535002017 บริษัท เชียงใหม่ทวีผลคอนสตรัคชั่น จำกัด 1,515,000.00

0505538001224 บริษัท เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 1,537,000.00

0513528000045 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกภพก่อสร้าง 1,597,626.00

0513536000555 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนวันเฉลิม 1,519,000.00

0523543000263 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินทวีเคหะกิจ 1,363,000.00

0523546000132 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้นอ้าย วิศวกรรม 1,339,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503551005104
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สำราญ

การโยธา
650322021026 51/2565 19/04/2565 1,299,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

65027236161

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพถ.๕๘๐๓๑ สายทางบ้านท้องฝาย - บ้านใหม่ (เลียบลำน้ำลี้) บ้านท้องฝาย หมู่ที่ ๙ ตำบลเหล่ายาว

เชื่อมต่อบ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,638,000.00 บาท

1,996,000.00 บาท

0503528000690 ภู่พิสิฐพาณิชย์ 1,508,903.31

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพถ.๕๘๐๓๑ สายทางบ้าน

ท้องฝาย - บ้านใหม่ (เลียบลำน้ำลี้) บ้านท้องฝาย หมู่ที่ ๙ ตำบลเหล่ายาว เชื่อมต่อ

บ้านดงขี้เหล็ก ฯ

1

0503551005058 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนธกร การโยธา 1,600,000.00

0505527000205 บริษัท  ทุนทรัพย์พัฒนา  จำกัด 1,710,000.00

0513539000947 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยโยธา 1,528,000.00

0513549001211 หจก.สุภานิพิฐธุรกิจ 1,749,000.00

0513552000726 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้ำทิพย์ คอนสตรัคชั่น 1,388,000.00

0845563000306 บริษัท เคเค.รุ่งเรือง ๒๐๒๐ จำกัด 1,800,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0513552000726
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้ำทิพย์ คอน

สตรัคชั่น
650422008423 52/2565 19/04/2565 1,388,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

65027443783

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสปริงเกอร์ในการรดน้ำสนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,100,000.00 บาท

960,000.00 บาท

0105558177038 บริษัท ดับเบิ้ลยูที9 อินเตอร์เทรด จำกัด 1,100,000.00ติดตั้งระบบสปริงเกอร์ในการรดน้ำสนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน1

0503557003138 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทีเอส จักรกล 895,000.00

0513543000255 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภู่สว่าง พาณิชย์ 880,000.00

0513555000743 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.พี.สเคป เฮ้าส์ 940,000.00

0515552000060 บริษัท บ้านศิลป์ 2009 จำกัด 880,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0513543000255 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภู่สว่าง พาณิชย์ 650422013077 53/2565 27/04/2565 880,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

65027117443

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบลำเหมืองจ้าย บ้านแซม หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงน้อย เชื่อมบ้านดอนหลวง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,966,500.00 บาท

3,337,359.17 บาท

0503551005058 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนธกร การโยธา 2,890,000.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบลำเหมืองจ้าย บ้านแซม หมู่ที่ ๒ ตำบล

ม่วงน้อย เชื่อมบ้านดอนหลวง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
1

0513539000947 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยโยธา 2,374,000.00

0513549000729 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรนคร แอนด์ ซัน ก่อสร้าง 2,754,800.00

0513549001211 หจก.สุภานิพิฐธุรกิจ 2,899,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0513539000947 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยโยธา 650322017982 54/2565 25/04/2565 2,374,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

65027451439

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องปฏิบัติงานผู้บริหารชั้น ๓ ผนังโดยรอบพร้อมปรับปรุงห้องปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,016,800.00 บาท

1,017,546.10 บาท

0105558177038 บริษัท ดับเบิ้ลยูที9 อินเตอร์เทรด จำกัด 948,000.00งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน(72.12.11.03 )1

0503556003517
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิ

เนียริ่ง
955,000.00

0513543000255 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภู่สว่าง พาณิชย์ 920,000.00

0523557001593 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวยแน่ 918,950.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0523557001593 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวยแน่ 650422004389 55/2565 28/04/2565 918,950.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

65027241380

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกู่เส้า หมู่ที่ ๒ ตำบลเหมืองจี้ เชื่อมตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)
1,604,000.00 บาท

1,802,000.00 บาท

0503551005058 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนธกร การโยธา 1,594,000.00
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกู่เส้า หมู่ที่ ๒ ตำบลเหมืองจี้ เชื่อมตำบลบ้าน

แป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
1

0513539000947 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยโยธา 1,470,000.00

0523546000132 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้นอ้าย วิศวกรรม 1,340,000.00

0845563000306 บริษัท เคเค.รุ่งเรือง ๒๐๒๐ จำกัด 1,600,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0523546000132 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้นอ้าย วิศวกรรม 650322012493 56/2565 27/04/2565 1,340,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

65037354741

จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ (พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเวียงเกาะกลาง) ภายในบริเวณวัดเกาะกลาง ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

61,900.00 บาท

61,900.00 บาท

0515552000060 บริษัท บ้านศิลป์ 2009 จำกัด 61,800.00
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ (พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเวียงเกาะกลาง) ภายในบริเวณวัดเกาะกลาง

ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0515552000060 บริษัท บ้านศิลป์ 2009 จำกัด 650422011230 57/2565 26/04/2565 61,800.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

64127393873

ซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมชุดตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก

4,500,000.00 บาท

4,500,000.00 บาท

0105561061444 บริษัท พัชรี เฮฟวี่ แมชชีนเนอรี่ จำกัด 4,520,000.00
รถตักชนิดล้อ(22.10.15.28 )รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมชุดตัด

หญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ คัน
1

0115562016060 บริษัท เอ็น แอล แมชชีนเนอรี่ เซอร์วิส จำกัด 4,486,000.00

0515565000136 บริษัท สกาย ทรัค แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด 4,300,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0115562016060
บริษัท เอ็น แอล แมชชีนเนอรี่

เซอร์วิส จำกัด
650401004743 32/2565 22/04/2565 4,486,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


