
                            สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรอบเดือน มิถุนายน 2564

1.หน่วยงาน:           เทศบาลต าบลเวียงตาล

2.เลขท่ีโครงการ:      64067078032

3.ช่ือโครงการ:          โครงการก่อสร้างห้องน ้าชาย-หญิง และผูพิ้การ ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 8 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมน่อ้ยกว่า 32 ตารางเมตร

                  บริเวณศูนยก์ารเรียนรู้ประจ าหมูบ่า้น  บา้นแมต่าลนอ้ย หมูท่ี่ 8

4.งบประมาณ:       300,000 บาท

5.ราคากลาง:         302,130.34 บาท

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา มีดงัน้ี

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ

0525561000778 บริษทั เฉิงกง พีเค แมชชีน ทลูส์ จ  ากดั 300,000.00              

   0523560000934 หจก.หนุมานล าปาง กรุ๊ป 299,000.00              

1529900466661 ร้านสญัญาพณิชย์ 300,000.00              

7. ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ไดแ้ก่

ล าดบั เลขประจ าตวั ช่ือผูข้าย เลขคุมสญัญา เลขท่ีสญัญา/ วนัท่ีท าสญัญา/ จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลท่ีคดัเลือก

ผูเ้สียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสัง่ซ้ือ ใบสัง่ซ้ือ

1 0523560000934 หจก.หนุมานล าปาง กรุ๊ป 640622003221  17/2564 7-มิ.ย.-64 299,000.00              ขอ้มลูสาระส าคญั เสนอราคาต ่าสุด

ในสญัญา

ขอ้มลูสาระส าคญัในสญัญา



1.หน่วยงาน:           เทศบาลต าบลเวียงตาล

2.เลขท่ีโครงการ:     64067111699

3.ช่ือโครงการ:          โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีไมน่อ้ยกว่า 1,200 ตารางเมตร

                  บริเวณบา้นเลขท่ี 8 ถึง 160  บา้นปางปง-ปางทราย หมูท่ี่ 9

4.งบประมาณ:      440,000   บาท

5.ราคากลาง:   498,405.87       บาท

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา มีดงัน้ี

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ

0523558001538 หจก.อาร์พีเอสแอสฟัลท์ 440,000.00              

0523546000132 หจก.ตั้นอา้ยวิศวกรรม 465,000.00              

0523547001787 หจก.รุ่งโพธ์ิ สลิตา 482,000.00              

7. ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ไดแ้ก่

ล าดบั เลขประจ าตวั ช่ือผูข้าย เลขคุมสญัญา เลขท่ีสญัญา/ วนัท่ีท าสญัญา/ จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลท่ีคดัเลือก

ผูเ้สียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสัง่ซ้ือ ใบสัง่ซ้ือ

1 0523558001538 หจก.อาร์พีเอสแอสฟัลท์ 640622004785  18/2564 10-มิ.ย.-64 440,000.00              ขอ้มลูสาระส าคญั เสนอราคาต ่าสุด

ในสญัญา

ขอ้มลูสาระส าคญัในสญัญา

ขอ้มลูสาระส าคญัในสญัญา



1.หน่วยงาน:           เทศบาลต าบลเวียงตาล

2.เลขท่ีโครงการ:     64067444242

3.ช่ือโครงการ:          โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีไมน่อ้ยกว่า 900 ตารางเมตร

                  บริเวณบา้นเลขท่ี 13 

4.งบประมาณ:     333,000    บาท

5.ราคากลาง:     374,179.40     บาท

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา มีดงัน้ี

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ

0523546000132 หจก.ตั้นอา้ยวิศวกรรม 333,000.00              

0523558001538 หจก.อาร์พีเอสแอสฟัลท์ 370,000.00              

0523547001787 หจก.รุ่งโพธ์ิ สลิตา 350,000.00              

7. ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ไดแ้ก่

ล าดบั เลขประจ าตวั ช่ือผูข้าย เลขคุมสญัญา เลขท่ีสญัญา/ วนัท่ีท าสญัญา/ จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลท่ีคดัเลือก

ผูเ้สียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสัง่ซ้ือ ใบสัง่ซ้ือ

1 0523546000132 หจก.ตั้นอา้ยวิศวกรรม 640622018738  19/2564 28-มิ.ย.-64 333,000.00              ขอ้มลูสาระส าคญั เสนอราคาต ่าสุด

ในสญัญา

1.หน่วยงาน:           เทศบาลต าบลเวียงตาล

ขอ้มลูสาระส าคญัในสญัญา



2.เลขท่ีโครงการ:     64067492555

3.ช่ือโครงการ:          โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีไมน่อ้ยกว่า 336 ตารางเมตร

                  บริเวณบา้นเลขท่ี 14 ถึง 193 

4.งบประมาณ:    120,000    บาท

5.ราคากลาง:      142,843.42    บาท

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา มีดงัน้ี

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ

0523546000132 หจก.ตั้นอา้ยวิศวกรรม 120,000.00              

0523558001538 หจก.อาร์พีเอสแอสฟัลท์ 141,000.00              

0523547001787 หจก.รุ่งโพธ์ิ สลิตา 133,500.00              

7. ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ไดแ้ก่

ล าดบั เลขประจ าตวั ช่ือผูข้าย เลขคุมสญัญา เลขท่ีสญัญา/ วนัท่ีท าสญัญา/ จ านวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลท่ีคดัเลือก

ผูเ้สียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสัง่ซ้ือ ใบสัง่ซ้ือ

1 0523546000132 หจก.ตั้นอา้ยวิศวกรรม 640622018751 20/2564 28-มิ.ย.-64 120,000.00              ขอ้มลูสาระส าคญั เสนอราคาต ่าสุด

ในสญัญา


