
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

65047350228

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของดินบริเวณคอสะพานข้ามลำน้ำลี้ บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,300,000.00 บาท

1,661,400.00 บาท

0503551005058 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนธกร การโยธา 1,200,000.00
ก่อสร้างงานป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของดินบริเวณคอสะพานข้ามลำน้ำลี้

บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
1

0513543000255 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภู่สว่าง พาณิชย์ 1,230,000.00

0513547000993 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หริภุญชัย การโยธา 1,270,000.00

0513549001211 หจก.สุภานิพิฐธุรกิจ 1,099,000.00

0513552000726 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้ำทิพย์ คอนสตรัคชั่น 1,288,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0513549001211 หจก.สุภานิพิฐธุรกิจ 650622021665 71/2565 07/07/2565 1,099,000.00 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

65077230919

จ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอล สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

492,000.00 บาท

492,000.00 บาท

0105531053516 บริษัท เชียงใหม่กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จำกัด 492,000.00จ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอล สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105531053516
บริษัท เชียงใหม่กอล์ฟ แอนด์ คันทรี

คลับ จำกัด
650724004851 73/2565 26/07/2565 490,000.00 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

65047386636

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

150,000.00 บาท

150,000.00 บาท

0505545001307 บริษัท คอมเทลซัพพลาย จำกัด 150,000.00ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505545001307 บริษัท คอมเทลซัพพลาย จำกัด 650701000524 41/2565 05/07/2565 146,000.00 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

65057396551

ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๑๐,๐๐๐ ANSI Lumens พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

831,604.00 บาท

829,785.00 บาท

0103535033127 ห้างหุ้นส่วนจำกัด   สยามบอสส์แอนด์ซัพพลาย 828,700.00เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ (Projectors)(45.11.16.09 )1

0105548009957 บริษัท เอวิท คอมมูนิเคชั่น จำกัด 830,304.00

0105558092971 บริษัท ต้นจั่น มัลติมีเดีย จำกัด 831,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0103535033127
ห้างหุ้นส่วนจำกัด   สยามบอสส์แอน

ด์ซัพพลาย
650701002792 44/2565 11/07/2565 825,000.00 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

65057534673

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่เกิน ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,200,000.00 บาท

1,999,000.00 บาท

0505550004432 บริษัท เอชดีเจ มอเตอร์ จำกัด 1,960,000.00
ซื้อรถโดยสารขนาดไม่เกิน ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า

๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสูดไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ กิโลวัตต์ แบบเกียร์อัตโนมัติ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505550004432 บริษัท เอชดีเจ มอเตอร์ จำกัด 650701003416 45/2565 21/07/2565 1,956,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


