
                            สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรอบเดือน กนัยายน 2564

1.หน่วยงาน:           เทศบาลต าบลเวียงตาล

2.เลขท่ีโครงการ:      64097142075

3.ช่ือโครงการ:          โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมน่อ้ยกว่า 1,340.00 เมตร

บริเวณถนนบา้นนายอดุลย ์หมูท่ี่ 11 บา้นยางออ้ยใต้

4.งบประมาณ:       498,000 บาท

5.ราคากลาง:        528,718 บาท

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา มีดงัน้ี

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ

0523558001538 หจก.อาร์พีเอสแอสฟัลท์ 497,000.00               

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 640922006181 24/2564 9-ก.ย.-64 497,000.00          ขอ้มลูสาระส าคญั เสนอราคารายเดียว

ในสญัญา

ขอ้มลูสาระส าคญัในสญัญา



1.หน่วยงาน:           เทศบาลต าบลเวียงตาล

2.เลขท่ีโครงการ:    

3.ช่ือโครงการ:          โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหสัสายทางจากสายบริเวณบา้นนายโตง้ หมูท่ี่ 6 ถึงถนนสาธารณะภายในหมูบ่า้น

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมน่อ้ยกว่า 920 ตารางเมตร

4.งบประมาณ:      497,000   บาท

5.ราคากลาง: 513,088.48      บาท

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา มีดงัน้ี

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ

0523559001981 หจก.ต๋ีเล็กธุรกิจการโยธา 495,000.00               

7. ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ไดแ้ก่

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

ผูเ้สียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสัง่ซ้ือ ใบสัง่ซ้ือ

1 0523559001981 หจก.ต๋ีเล็กธุรกิจการโยธา 25/2564 9-ก.ย.-64 495,000.00          ขอ้มลูสาระส าคญั เสนอราคารายเดียว

ในสญัญา

ขอ้มลูสาระส าคญัในสญัญา



1.หน่วยงาน:           เทศบาลต าบลเวียงตาล

2.เลขท่ีโครงการ:      64097380877

3.ช่ือโครงการ:          โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมน่อ้ยกว่า 1,360 ตารางเมตร

บริเวณฝ่ังตะวนัออก หมูท่ี่ 1 บา้นสนัทราย

4.งบประมาณ:       500,000 บาท

5.ราคากลาง:       536,587.11 บาท

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา มีดงัน้ี

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ

0523558001538 หจก.อาร์พีเอสแอสฟัลท์ 499,000.00               

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 640922017794 27/2564 16-ก.ย.-64 499,000.00          ขอ้มลูสาระส าคญั เสนอราคารายเดียว

ในสญัญา

ขอ้มลูสาระส าคญัในสญัญา



1.หน่วยงาน:           เทศบาลต าบลเวียงตาล

2.เลขท่ีโครงการ:      64097420425

3.ช่ือโครงการ:          โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมน่อ้ยกว่า 1,320 ตารางเมตร

บริเวณสายปางหละ หมูท่ี่ 7 บา้นห้วยเรียน

4.งบประมาณ:       494,000 บาท

5.ราคากลาง:      520,849.25 บาท

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา มีดงัน้ี

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ

0523558001538 หจก.อาร์พีเอสแอสฟัลท์ 493,000.00               

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 640922018987 26/2564 16-ก.ย.-64 493,000.00          ขอ้มลูสาระส าคญั เสนอราคารายเดียว

ในสญัญา

ขอ้มลูสาระส าคญัในสญัญา

ขอ้มลูสาระส าคญัในสญัญา



1.หน่วยงาน:           เทศบาลต าบลเวียงตาล

2.เลขท่ีโครงการ:      64097468102

3.ช่ือโครงการ:          โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมน่อ้ยกว่า 925 ตารางเมตร

บริเวณถนนหินคลุกหนา้ตลาดนิคมสหกรณ์ห้างฉตัรเช่ือมต่อถนนสาย 2020 หมูท่ี่ 4 บา้นยางออ้ย

4.งบประมาณ:       496,000 บาท

5.ราคากลาง:      513,590.75 บาท

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา มีดงัน้ี

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ

0523559001981 หจก.ต๋ีเล็กธุรกิจการโยธา 495,000.00               

7. ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ไดแ้ก่

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

ผูเ้สียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสัง่ซ้ือ ใบสัง่ซ้ือ

1 0523559001981 หจก.ต๋ีเล็กธุรกิจการโยธา 640922023568 28/2564 20-ก.ย.-64 495,000.00          ขอ้มลูสาระส าคญั เสนอราคารายเดียว

ในสญัญา

1.หน่วยงาน:           เทศบาลต าบลเวียงตาล

ขอ้มลูสาระส าคญัในสญัญา



2.เลขท่ีโครงการ:      64097721897

3.ช่ือโครงการ:          โครงการขดุสระเก็บน ้าบา้นใหมแ่มป่าง โดยมีปริมาตรดินขดุไมน่อ้ยกว่า 10,000ลบ.ม. 

บริเวณสระเก็บน ้าเดิมบา้นใหมแ่มป่าง หมูท่ี่ 3

4.งบประมาณ:       490,000 บาท

5.ราคากลาง:     485,189.83 บาท

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา มีดงัน้ี

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ

0523559001981 หจก.ต๋ีเล็กธุรกิจการโยธา 484,000.00               

7. ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ไดแ้ก่

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

ผูเ้สียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสัง่ซ้ือ ใบสัง่ซ้ือ

1 0523559001981 หจก.ต๋ีเล็กธุรกิจการโยธา 640922039408 29/2564 27-ก.ย.-64 484,000.00          ขอ้มลูสาระส าคญั เสนอราคารายเดียว

ในสญัญา


