
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

65077177029

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานตัวหนอนบริเวณหน้อหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

499,710.00 บาท

471,051.48 บาท

0513555000743 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.พี.สเคป เฮ้าส์ 471,051.48งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน(72.12.11.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0513555000743
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.พี.สเคป

เฮ้าส์
650822026995 77/2565 01/09/2565 471,000.00 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

65077085249

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอย ๑ บ้านสันมะกรูด หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแป้น (ทต.ท่าเชียงทอง) เชื่อมบ้านเส้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแป้น (ทต.บ้านแป้น)

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก
719,000.00 บาท

970,000.00 บาท

0505555002179 บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด 719,000.00งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505555002179 บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด 650922006062 78/2565 09/09/2565 719,000.00 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

65057252807

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ สายทางเลียบลำเหมืองจ่าแส้ ตำบลในเมือง เชื่อมตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน

จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4,018,000.00 บาท

3,982,367.85 บาท

0503551005058 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนธกร การโยธา 3,440,000.00
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ สายทางเลียบ

ลำเหมืองจ่าแส้ ตำบลในเมือง เชื่อมตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
1

0505555002179 บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด 3,490,000.00

0845563004905 บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จำกัด 3,862,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503551005058 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนธกร การโยธา 650922015581 79/2565 16/09/2565 3,440,000.00 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

65077398719

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ สายทางเลียบลำเหมืองจ่าแส้ เชื่อมตำบลในเมือง และตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน

จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15,242,000.00 บาท

15,142,774.01 บาท

0503534002739 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี คอนสตรัคชั่น 14,850,000.00

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ สายทางเลียบ

ลำเหมืองจ่าแส้ เชื่อมตำบลในเมือง และตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด

ลำพูน

1

0505538001224 บริษัท เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 14,868,171.00

0505555002179 บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด 12,790,000.00

0513555000468 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเคอี รีไซคลิ่ง 14,380,000.00

0523530000219 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์จิระ 15,140,000.00

0573546005061 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะชัย แอสโซซิเอท 14,800,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505555002179 บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด 650922021479 80/2565 27/09/2565 12,790,000.00 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

65097181566

จ้างก่อสร้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก

600,000.00 บาท

709,359.00 บาท

0505561004889 บริษัท เคซีเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 600,000.00
จ้างก่อสร้างบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำพูน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505561004889
บริษัท เคซีเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์

จำกัด
650922028513 81/2565 26/09/2565 600,000.00 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

65087380198

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

95,000.00 บาท

61,520.00 บาท

0503529000499 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่พรภัณฑ์ 22,400.00โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้1

0503529000499 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่พรภัณฑ์ 39,120.002

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503529000499 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่พรภัณฑ์ 650801008333 47/2565 01/09/2565 61,520.00 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

65077157895

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (กองคลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,092,000.00 บาท

1,000,000.00 บาท

บริษัท ธารา จำกัด 984,000.00รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ1

0505547004346 บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด 981,000.00

0505562000208 บริษัท ทริปเปิล ที มอเตอร์ จำกัด 896,249.00

0545548000034 บริษัท แพร่ยนตรการ มิตซู จำกัด 913,998.00

0625560001125 บริษัท เอ็มจีกำแพงเพชร จำกัด 872,000.00

0673558000689 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรศิลป์ เอ็มจี ออโต้ 904,800.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0625560001125 บริษัท เอ็มจีกำแพงเพชร จำกัด 650901001580 48/2565 16/09/2565 872,000.00 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

65087230512

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๒ คัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5,266,000.00 บาท

5,126,000.00 บาท

0505564014001 บริษัท ตงชนะกิจ จำกัด 5,074,000.00
ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๒ คัน
1

0925557000374 บริษัท กวง เล้ง ออโต้เซอร์วิส จำกัด 5,096,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505564014001 บริษัท ตงชนะกิจ จำกัด 650901009811 49/2565 26/09/2565 5,070,000.00 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

65097006938

ซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

250,000.00 บาท

240,000.00 บาท

0505545001307 บริษัท คอมเทลซัพพลาย จำกัด 240,000.00ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๒๐ ชุด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505545001307 บริษัท คอมเทลซัพพลาย จำกัด 650901006430 50/2565 21/09/2565 240,000.00 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

65087150324

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ พร้อมระบบอัดโฟม (ถังเหลี่ยม) ตัวรถชนิด ๑๐ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ

มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า มีตู้บรรทุกน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร พร้อมถังบรรจุน้ำยาโฟมมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7,500,000.00 บาท

7,350,000.00 บาท

0453557001241 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย อินโนเวชั่น 7,345,000.00

รถบรรทุกน้ำ(25.10.16.10 )รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ พร้อมระบบ

อัดโฟม (ถังเหลี่ยม) ตัวรถชนิด ๑๐ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔

จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า

1

0925557000374 บริษัท กวง เล้ง ออโต้เซอร์วิส จำกัด 7,340,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0925557000374 บริษัท กวง เล้ง ออโต้เซอร์วิส จำกัด 650901008855 51/2565 26/09/2565 7,330,000.00 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

65097056407

ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู (ระบบ inverter) เพื่อใช้ประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60,100.00 บาท

58,500.00 บาท

0505534002340 บริษัท สมจิตร์แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 58,500.00เครื่องปรับอากาศ(40.10.17.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505534002340
บริษัท สมจิตร์แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

จำกัด
650901008277 52/2565 23/09/2565 58,500.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


