
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

65067041967

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

950,000.00 บาท

906,000.00 บาท

0503556003517
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิ

เนียริ่ง
861,000.00บำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน1

0505561004889 บริษัท เคซีเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 855,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505561004889
บริษัท เคซีเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์

จำกัด
650722019015 72/2565 02/08/2565 855,000.00 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

65027086697

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ลพ.ถ.๑๐๐๒๐ สายบ้านสันห้างเสือ - เวียงหนองล่อง บริเวณบ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง

จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,200,000.00 บาท

2,326,954.52 บาท

0503546002569 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านท่าก่อสร้าง 2,067,000.00

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ลพ.ถ.๑๐๐๒๐ สายบ้านสันห้างเสือ -

เวียงหนองล่อง บริเวณบ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

(ถนนถ่ายโอนฯ)

1

0503557005793 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฏฐกิตต์การพาณิชย์ 1,980,000.00

0505538001224 บริษัท เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 2,024,000.00

0513549000729 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรนคร แอนด์ ซัน ก่อสร้าง 1,970,000.00

0513552000726 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้ำทิพย์ คอนสตรัคชั่น 1,888,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0513549000729
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรนคร แอนด์

ซัน ก่อสร้าง
650822002439 74/2565 15/08/2565 1,970,000.00 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

65027038260

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านหนองล่อง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองล่อง เชื่อมบ้านดงเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

(ลำเหมืองบ้านดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3,613,000.00 บาท

3,975,207.62 บาท

0503546002569 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านท่าก่อสร้าง 3,290,000.00

ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านหนองล่อง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนอง

ล่อง เชื่อมบ้านดงเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (ลำ

เหมืองบ้านดง)

1

0503551005058 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนธกร การโยธา 3,494,000.00

0505538001224 บริษัท เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 3,342,000.00

0505553004336 บริษัท กงเทพ จำกัด 3,610,000.00

0513539000947 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยโยธา 3,890,000.00

0513552000726 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้ำทิพย์ คอนสตรัคชั่น 3,288,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0513552000726
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้ำทิพย์ คอน

สตรัคชั่น
650822004939 75/2565 16/08/2565 3,288,000.00 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

65077167037

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

339,672.00 บาท

351,100.00 บาท

3510600473236 ทรัพย์ทวีการค้า 339,000.00จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3510600473236 ทรัพย์ทวีการค้า 650822006796 76/2565 11/08/2565 337,000.00 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

65087069584

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)  จำนวน 4 รายการ  เพื่อติดตั้งห้องทำงานคณะผู้บริหารและห้องรับรองผู้มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

461,400.00 บาท

457,400.00 บาท

3510100264964 ร้านเคเอ็นที อิเลคทริค 88,000.00เครื่องปรับอากาศแบบฝังเพดาน ขนาด 42,000 บีทียู1

3510100264964 ร้านเคเอ็นที อิเลคทริค 320,000.00เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 36,000 บีทียู2

3510100264964 ร้านเคเอ็นที อิเลคทริค 30,900.00เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู3

3510100264964 ร้านเคเอ็นที อิเลคทริค 18,500.00เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3510100264964 ร้านเคเอ็นที อิเลคทริค 650801003772 46/2565 11/08/2565 457,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


