
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

65027219445

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเจริญ โครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เชื่อมตำบลแม่สอย

อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,122,000.00 บาท

1,245,000.00 บาท

0503528000690 ภู่พิสิฐพาณิชย์ 916,916.69

จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเจริญ โครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๖

ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เชื่อมตำบลแม่สอย อำเภอ

จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

1

0503551005058 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนธกร การโยธา 979,000.00

0503558000426 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองดี การก่อสร้าง 983,000.00

0513535000683 ห้างหุ้นส่วนจำกัดวินทิตย์วัสดุภัณฑ์ 1,071,990.00

0513539000947 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยโยธา 930,000.00

0513549001211 หจก.สุภานิพิฐธุรกิจ 999,000.00

0513552000726 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้ำทิพย์ คอนสตรัคชั่น 918,000.00

0845563000306 บริษัท เคเค.รุ่งเรือง ๒๐๒๐ จำกัด 1,120,500.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503528000690 ภู่พิสิฐพาณิชย์ 650522001861 58/2565 05/05/2565 916,916.69 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

65027034237

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สารป่าขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลเวียงยอง เชื่อมบ้านหนองปลาขอ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าสัก

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3,252,000.00 บาท

3,502,333.81 บาท

0503551005058 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนธกร การโยธา 3,000,000.00

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สาร

ป่าขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลเวียงยอง เชื่อมบ้านหนองปลาขอ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าสัก อำเภอ

เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

1

0503557005793 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฏฐกิตต์การพาณิชย์ 2,750,000.00

0513539000947 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยโยธา 3,325,000.00

0513549000729 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรนคร แอนด์ ซัน ก่อสร้าง 3,800,000.00

0513553000053 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญมาทันการโยธา 3,122,000.00

0845563004905 บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จำกัด 3,082,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503557005793
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฏฐกิตต์การ

พาณิชย์
650422010583 59/2565 09/05/2565 2,750,000.00 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

65027237953

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง เชื่อมบ้านปากล้อง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง

จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,167,000.00 บาท

1,293,000.00 บาท

0513549001211 หจก.สุภานิพิฐธุรกิจ 1,025,000.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้าน

โฮ่ง เชื่อมบ้านปากล้อง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
1

0513552000726 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้ำทิพย์ คอนสตรัคชั่น 888,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0513552000726
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้ำทิพย์ คอน

สตรัคชั่น
650422014774 60/2565 29/04/2565 888,000.00 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

65027232598

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตอง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แรง เชื่อมบ้านป่าสีเสียด (บ้านลอม) หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,706,500.00 บาท

3,059,057.28 บาท

0145563002267 เอ็นดีเอ็น คอนสตรัคชั่น  จำกัด 2,700,000.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตอง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แรง เชื่อมบ้านป่า

สีเสียด (บ้านลอม) หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
1

0503551005058 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนธกร การโยธา 2,500,000.00

0503557005793 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฏฐกิตต์การพาณิชย์ 2,460,000.00

0513539000947 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยโยธา 2,397,000.00

0513549000729 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรนคร แอนด์ ซัน ก่อสร้าง 2,646,955.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0513539000947 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยโยธา 650522003164 61/2565 10/05/2565 2,397,000.00 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

65037178325

จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

250,000.00 บาท

250,000.00 บาท

0994000422903 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 250,000.00
จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดลำพูน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000422903 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 650507000008 62/2565 10/05/2565 250,000.00 ส่งงานตามกำหนด 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

65027292769

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3,100,000.00 บาท

1,917,677.03 บาท

0503556003517
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิ

เนียริ่ง
1,725,000.00ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน1

0505555005143 บริษัท ไม้ขัดทอง จำกัด 2,636,000.00

0513543000255 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภู่สว่าง พาณิชย์ 1,680,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0513543000255 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภู่สว่าง พาณิชย์ 650522010724 63/2565 01/06/2565 1,680,000.00 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

65027080159

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3,970,000.00 บาท

3,713,268.73 บาท

0345555000119 บริษัท เขื่องในคอนสตรัคชั่น จำกัด 3,647,000.00งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน(72.12.11.03 )1

0505555005143 บริษัท ไม้ขัดทอง จำกัด 3,375,000.00

0505559003307 บริษัท อัต อินทีเรีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 3,499,650.00

0505562017305 บริษัท หมูทอง คอนสตรัคชั่น จำกัด 3,650,000.00

0513535000195 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาวินวิศวกรรม 3,657,000.00

0513543000255 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภู่สว่าง พาณิชย์ 3,473,750.00

D888888888001 ทีเอสแอนด์ดับเบิ้ลยูที9 (TS & WT9) 3,652,400.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505555005143 บริษัท ไม้ขัดทอง จำกัด 650522017072 64/2565 27/05/2565 3,375,000.00 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

65037405887

ซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้งภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน

จังหวัดลำพูน และภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก
3,500,000.00 บาท

3,500,000.00 บาท

0745554004575 บริษัท ธรรมศักดิ์ จำกัด 3,500,000.00
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยวพร้อมติด

ตั้ง
1

0745554004613 บริษัท โซดิแอคท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 3,498,500.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0745554004613 บริษัท โซดิแอคท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 650601004696 43/2565 24/06/2565 3,498,500.00 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

65037401708

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

0505546003869 บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 19,990.00ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505546003869 บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 650502000218 35/2565 11/05/2565 19,990.00 ส่งงานครบถ้วน 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

65037417508

ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80,700.00 บาท

80,700.00 บาท

0103535033127 ห้างหุ้นส่วนจำกัด   สยามบอสส์แอนด์ซัพพลาย 80,250.00
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน

๓ เครื่อง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0103535033127
ห้างหุ้นส่วนจำกัด   สยามบอสส์แอน

ด์ซัพพลาย
650501004604 36/2565 23/05/2565 80,000.00 ส่งงานครบถ้วน 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

65047202581

ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งติดตั้งอยู่บนรถลากพ่วงแบบ ๒ ล้อ ขนาดกระทะล้อขอบไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ขนาดท่อส่ง ๘ นิ้ว

ความสามารถในการสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐ ลิตร/นาที จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
495,000.00 บาท

494,875.00 บาท

0103535033127 ห้างหุ้นส่วนจำกัด   สยามบอสส์แอนด์ซัพพลาย 494,340.00

ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งติดตั้งอยู่บนรถลากพ่วงแบบ ๒ ล้อ ขนาดกระทะล้อขอบ

ไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ขนาดท่อส่ง ๘

นิ้ว

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0103535033127
ห้างหุ้นส่วนจำกัด   สยามบอสส์แอน

ด์ซัพพลาย
650501003819 37/2565 23/05/2565 494,340.00 ส่งงานครบถ้วน 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

65027355978

ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๒ คัน สำหรับใช้เป็นรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,716,000.00 บาท

2,716,000.00 บาท

0505547004346 บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด 2,695,800.00ยานพาหนะหรือรถยนต์(25.10.15.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505547004346 บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด 650501000441 38/2565 12/05/2565 2,690,000.00 ส่งงานครบถ้วน

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

65047287162

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

177,650.00 บาท

159,600.00 บาท

0513542000294 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบูรณ์กรุ๊ปโฮมเฟอร์นิช 159,600.00โต๊ะทำงานเหล็กและ เก้าอี้ทำงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0513542000294
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบูรณ์กรุ๊ปโฮ

มเฟอร์นิช
650501006537 39/2565 27/05/2565 159,600.00 ส่งงานตามกำหนด 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

65057172372

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

208,817.46 บาท

208,817.46 บาท

0994000237031 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 208,817.46
นมสดหรือผลิตภัณฑ์นม(50.13.17.01 ) อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000237031
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย (อ.ส.ค.)
650501007594 40/2565 31/05/2565 208,817.46 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


