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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลเมืองพิชัย

63097759103

จ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงาน  สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

133,200.00 บาท

133,200.00 บาท

0105511002797 บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด 133,200.00

การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และการสนับสนุน(81.11.22.00 )บำรุงรักษา และซ่อมแซม

แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงาน  สำนัก

ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพิชัย

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105511002797
บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศ

ไทย) จำกัด
630906000213 1/2564 01/10/2563 133,200.00 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

เทศบาลเมืองพิชัย

63097669220

จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการและอาคารป้องกันฯ เทศบาลเมืองพิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

360,000.00 บาท

360,000.00 บาท

0505542001471 บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด 360,000.00บริการทำความสะอาดอาคาร(76.11.15.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505542001471 บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด 630910000685 2/2564 01/10/2563 360,000.00 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

เทศบาลเมืองพิชัย

63097086951

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ ๓ บริเวณบ้านเลขที่ ๒๗/๓ ถึงบ้านเลขที่ ๒๙๓  ต.พิชัย

อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
680,000.00 บาท

656,000.00 บาท

0505556002806 บริษัท เชียงใหม่ซีวิลคอนสตรัคชั่น จำกัด 609,000.00

ท่อระบายน้ำ(30.22.20.35 )โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล.

ทับหลังท่อ บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ ๓ บริเวณบ้านเลขที่ ๒๗/๓ ถึงบ้านเลขที่ ๒๙๓  ต.

พิชัย อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง

1

0523527000297 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศโลหะ 515,000.00

0523546000523 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านขอ คอนสตรัคชั่น 490,000.00

0523550000842 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีลาวดี บิลดิ้ง 529,000.00

0523553000851 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรสิทธิ์พาณิชย์ 610,000.00

0523560001485 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนกิจ ๙ 549,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0523546000523
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านขอ คอน

สตรัคชั่น
631022008690 3/2564 02/11/2563 490,000.00 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

เทศบาลเมืองพิชัย

63107290085

จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ  บ้านต้นมื่น หมู่ 14 บริเวณบ้านเลขที่ 103 ถึงบ้านเลขที่ 124 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

298,000.00 บาท

279,000.00 บาท

0523527000297 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศโลหะ 279,000.00
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ  บ้านต้นมื่น หมู่ 14 บริเวณ

บ้านเลขที่ 103 ถึงบ้านเลขที่ 124
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0523527000297 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศโลหะ 631122000505 4/2564 18/11/2563 279,000.00 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

เทศบาลเมืองพิชัย

63117202815

จ้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต บ้านลันติสุข หมู่ 15  บริเวณบ้านเลขที่ 266/650, 266/551, 266/575  เชื่อมต่อถนนสายหลักทางไปบ้านม่อนเขาแก้ว  ต. พิชัย  อ. เมืองลำปาง

จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
477,500.00 บาท

473,000.00 บาท

0523547001787 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโพธิ์ สลิตา 472,000.00
ถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต บ้านลันติสุข หมู่ 15  บริเวณบ้านเลขที่ 266/650,

266/551, 266/575  เชื่อมต่อถนนสายหลักทางไปบ้านม่อนเขาแก้ว
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0523547001787 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโพธิ์ สลิตา 631222010277 5/2564 16/12/2563 472,000.00 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

เทศบาลเมืองพิชัย

63117317595

จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต บ้านพิชัย หมู่ 1  บริเวณบ้านเลขที่ 196/7 ถึงบ้านเลขที่ 196/6  ต. พิชัย  อ. เมืองลำปาง  จ. ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

101,800.00 บาท

103,000.00 บาท

0523547001787 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโพธิ์ สลิตา 102,500.00
ถนนทางเข้า(30.22.20.47 )ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต บ้านพิชัย หมู่ 1

บริเวณบ้านเลขที่ 196/7 ถึงบ้านเลขที่ 196/6  ต. พิชัย  อ. เมืองลำปาง  จ. ลำปาง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0523547001787 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโพธิ์ สลิตา 631222001701 7/2564 16/12/2563 101,000.00 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

เทศบาลเมืองพิชัย

63107302463

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านท่าเดื่อ หมู่ 12 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ บ้านท่าเดื่อ และบ้านเลขที่ 69 ลงสู่แม่น้ำวัง

ต.พิชัย อ. เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,904,000.00 บาท

1,741,000.00 บาท

0523527000297 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศโลหะ 1,356,700.00
ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านท่าเดื่อ หมู่ 12 บริเวณศาลา

อเนกประสงค์ บ้านท่าเดื่อ และบ้านเลขที่ 69 ลงสู่แม่น้ำวัง ต.พิชัย อ. เมือง จ.ลำปาง
1

0523531000379 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ปิลาเป็ง 1,738,500.00

0523533000465 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรลำปางก่อสร้าง 1,549,584.00

0523543000875 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ทิพย์พูนลาภ 1,653,000.00

0523546000523 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านขอ คอนสตรัคชั่น 1,300,000.00

0523550000842 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีลาวดี บิลดิ้ง 1,356,780.00

0523553000851 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรสิทธิ์พาณิชย์ 1,475,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0523546000523
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านขอ คอน

สตรัคชั่น
631222004854 8/2564 22/12/2563 1,300,000.00 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

เทศบาลเมืองพิชัย

63117425286

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา บริเวณบ้านเลขที่ 238 เชื่อมคลองชลประทาน ต. พิชัย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,750,000.00 บาท

1,702,000.00 บาท

0343545000394 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างไทยการโยธา2018 1,477,000.00
ถนนทางเข้า(30.22.20.47 )ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา บริเวณ

บ้านเลขที่ 238 เชื่อมคลองชลประทาน ต. พิชัย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง
1

0523543000875 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ทิพย์พูนลาภ 1,548,820.00

0523546000523 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านขอ คอนสตรัคชั่น 1,326,000.00

0523549001431 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนาวุฒิ 5 1,440,000.00

0523552000955 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัญชรา การค้า 1,650,000.00

0523553000851 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรสิทธิ์พาณิชย์ 1,350,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0523546000523
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านขอ คอน

สตรัคชั่น
640122003645 9/2564 11/01/2564 1,326,000.00 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

เทศบาลเมืองพิชัย

63117295675

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านสันติสุข หมู่ 15 บริเวณบ้านเลขที่  266/391  ถึงบ้านเลขที่ 266/662 ต. พิชัย อ. เมือง

จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,556,000.00 บาท

1,505,000.00 บาท

0523527000297 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศโลหะ 1,503,717.96

ถนนทางเข้า(30.22.20.47 )ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ

บ้านสันติสุข หมู่ 15 บริเวณบ้านเลขที่ 266/391 ถึงบ้านเลขที่ 266/662 ต. พิชัย อ.

เมือง จ.ลำปาง

1

0523543000875 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ทิพย์พูนลาภ 1,505,000.00

0523546000523 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านขอ คอนสตรัคชั่น 1,555,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0523527000297 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศโลหะ 631222019371 10/2564 12/01/2564 1,503,717.96 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

เทศบาลเมืองพิชัย

63117315782

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านสามัคคี หมู่ 2 ถนนบริเวณด้านหน้าด้านข้างวัดท่าวิมล ถึงบ้านเลขที่ 133/1 ถึงทางแยก ต.

พิชัย อ. เมือง จ.ลำแาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,332,400.00 บาท

1,330,000.00 บาท

0523519000054 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาแม่ทะ 1,173,000.00

ถนนทางเข้า(30.22.20.47 )ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต และท่อระบายน้ำ ค.ส.

ล. บ้านสามัคคี หมู่ 2 ถนนบริเวณด้านหน้าด้านข้างวัดท่าวิมล ถึงบ้านเลขที่ 133/1 ถึง

ทางแยก

1

0523547001787 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโพธิ์ สลิตา 1,180,000.00

0523553000851 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรสิทธิ์พาณิชย์ 1,160,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0523553000851 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรสิทธิ์พาณิชย์ 631222019583 11/2564 14/01/2564 1,160,000.00 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

เทศบาลเมืองพิชัย

63127003049

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต  บ้านม่อนเขาแก้ว  หมู่  3 บริเวณทางแยกหน้าวัดเขาแก้ว ถึงบริเวณฌาปนสถานบ้านม่อนเขาแก้ว  ต. พิชัย  อ. เมืองลำปาง จ.

ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,375,000.00 บาท

1,322,000.00 บาท

0523547001787 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโพธิ์ สลิตา 1,110,000.00

ถนนทางเข้า(30.22.20.47 )ถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3

บริเวณทางแยกหน้าวัดเขาแก้ว ถึงบริเวณฌาปนสถานบ้านม่อนเขาแก้ว ต. พิชัย อ.

เมืองลำปาง จ. ลำปาง

1

0523552000955 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัญชรา การค้า 1,232,000.00

0523562000206 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขมธนาพาณิชย์ 1,148,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0523547001787 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโพธิ์ สลิตา 640122009306 12/2564 19/01/2564 1,110,000.00 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

เทศบาลเมืองพิชัย

64017084960

จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ  บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3 บริเวณบ้านเลขที่ 66/2 ถึงบ้านเลขที่ 61/3 และบ้านเลขที่ 283 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

282,000.00 บาท

261,000.00 บาท

0523527000297 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศโลหะ 261,000.00

ถนนทางเข้า(30.22.20.47 )ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ

บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3 บริเวณบ้านเลขที่ 66/2 ถึงบ้านเลขที่ 61/3 และบ้านเลขที่

283

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0523527000297 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศโลหะ 640122013633 13/2564 27/01/2564 261,000.00 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

เทศบาลเมืองพิชัย

64027043113

จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านท่าเดื่อ หมู่ 12 บริเวณข้างโรงกรอบรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

270,000.00 บาท

260,000.00 บาท

0523527000297 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศโลหะ 260,000.00
ถนนทางเข้า(30.22.20.47 )ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ

บ้านท่าเดื่อ หมู่ 12 บริเวณข้างโรงกรอบรูป
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0523527000297 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศโลหะ 640222009132 14/2564 18/02/2564 260,000.00 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

เทศบาลเมืองพิชัย

63127383767

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านพิชัย หมู่ 1 (ชุมชนสุขเกษม-สายทิพย์) บริเวณถนนสายหลักในชุมชน  ต. พิชัย อ.

เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,253,600.00 บาท

2,095,392.11 บาท

0505558000274 บริษัท ล้านนาซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2,253,000.00

ถนนทางเข้า(30.22.20.47 )ถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้าน

พิชัย หมู่ 1 (ชุมชนสุขเกษม-สายทิพย์) บริเวณถนนสายหลักในชุมชน  ต. พิชัย อ.

เมือง จ.ลำปาง

1

0523547001787 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโพธิ์ สลิตา 1,940,000.00

0523553000851 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรสิทธิ์พาณิชย์ 2,075,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0523547001787 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโพธิ์ สลิตา 640322003183 15/2564 11/03/2564 1,940,000.00 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

เทศบาลเมืองพิชัย

64027053772

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านต้นมื่น หมู่ 14  บริเวณบ้านเลขที่  131  ถึงบ้านเลขที่ 138   ต. พิชัย   อ. เมืองลำปาง  จ.

ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
519,000.00 บาท

505,000.00 บาท

0523527000297 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศโลหะ 367,000.00
ถนนทางเข้า(30.22.20.47 )ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ

บ้านต้นมื่น หมู่ 14  บริเวณบ้านเลขที่  131  ถึงบ้านเลขที่ 138
1

0523538000056 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งไพลิน ก่อสร้าง 447,000.00

0523546000523 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านขอ คอนสตรัคชั่น 404,820.00

0523550000842 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีลาวดี บิลดิ้ง 429,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0523527000297 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศโลหะ 640322008202 16/2564 15/03/2564 367,000.00 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

เทศบาลเมืองพิชัย

64077259280

จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อบ้านต้นยาง บริเวณปากซอย 4 ถึงบ้านเลขที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

373,000.00 บาท

380,000.00 บาท

0523558001562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญณภัทรลำปาง 373,000.00
ถนนทางเข้า(30.22.20.47 )ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ

บ้านต้นยาง บริเวณปากซอย 4 ถึงบ้านเลขที่ 23
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0523558001562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญณภัทรลำปาง 640722014280 17/2564 30/07/2564 370,000.00 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

เทศบาลเมืองพิชัย

64097055062

จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านสันติสุข หมู่ ๑๕ บริเวณปากซอยถนนสันติสุข ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

127,000.00 บาท

127,000.00 บาท

0523527000297 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศโลหะ 127,000.00
ท่อระบายน้ำ(30.22.20.35 )จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล.

ทับหลังท่อ บ้านสันติสุข หมู่ ๑๕ บริเวณปากซอยถนนสันติสุข ๑
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0523527000297 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศโลหะ 640922015091 18/2564 21/09/2564 127,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


