
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087640156

จ้างก่อสร้างเสารธงชาติพร้อมฐานด้านหน้าอาคารอูสาสนะ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

150,000.00 บาท

153,324.98 บาท

0523547001884 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหลำปางก่อสร้าง 150,000.00
ก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐานด้านหน้าอาคารอูสาสนะ และอื่นๆ พร้อมเก็บกวาด

ทำความสะอาดบริเวณให้เรียบร้อยก่อนตรวจรับงาน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0523547001884 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหลำปางก่อสร้าง 640922011537 43/2564 09/09/2564 150,000.00 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

เทศบาลนครลำปาง

64087694120

จ้างขุดล้อมย้ายต้นไม้พร้อมตัดแต่ง ข้างสระน้ำในสวนสาธารณเขลางค์ จำนวน ๘๐ ต้น ตามข้อกำหนดงานของเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

82,000.00 บาท

82,000.00 บาท

3520100656595 ร้าน ชลิตดาพันธุ์ไม้ 82,000.00
ขุดล้อมย้ายต้นไม้พร้อมตัดแต่ง ข้างสระน้ำในสวนสาธารณเขลางค์ จำนวน ๘๐ ต้น

ตามข้อกำหนดงานของเทศบาลฯ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3520100656595 ร้าน ชลิตดาพันธุ์ไม้ 640914165327 206/2564 08/09/2564 82,000.00 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

เทศบาลนครลำปาง

64097089175

จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (สถานีขนส่งผู้โดยสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,520.00 บาท

23,520.00 บาท

0523558000736 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนแอร์ แอนด์ โซลูชั่น 23,520.00จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (สถานีขนส่งผู้โดยสาร)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0523558000736
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนแอร์ แอนด์

โซลูชั่น
640914290811 18/2564 13/09/2564 23,520.00 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

เทศบาลนครลำปาง

64097276457

จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ  รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๕๘๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,600.00 บาท

9,600.00 บาท

1550400047768 นาแดงคอมพิวเตอร์ 9,600.00ซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1550400047768 นาแดงคอมพิวเตอร์ 640914396231 208/2564 17/09/2564 9,600.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097020272

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๘๑๓ และลงระบบปฏิบัติการวินโดว์ใหม่ ของงานแผ่นที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,750.00 บาท

7,750.00 บาท

155040004776
8

นาแดงคอมพิวเตอร์ 7,750.00

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์
๔๑๖-๕๘-๐๘๑๓ และลงระบบปฏิบัติการวินโดว์ใหม่
ของงานแผ่นที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายพัฒนา
รายได้ กองคลัง

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
15504000

47768
นาแดงคอมพิวเตอร์

64091413
9406

94/2564
07/09/2

564
7,750.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087698468

จ้างซ่อมแซมโซฟา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๓-๔๐-๐๐๒๙ จำนวน ๑ รายการ ของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

152990001680
1

นายณัฏฐกิตติ์ อินต๊ะจักร์ 15,000.00
จ้างซ่อมแซมโซฟา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๓-๔๐-
๐๐๒๙ ของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนัก
ปลัดเทศบาล

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
15299000

16801
นายณัฏฐกิตติ์
อินต๊ะจักร์

64081457
4401

171/256
4

31/08/2
564

15,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097052450

จ้างเหมาซ่อมแซมเตาเผาศพสุสานร่องสามดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,000.00 บาท

16,000.00 บาท

350010046008
9

นาย อันตกานต์ ปัญญาศิลป์ 16,000.00
จ้างเหมาซ่อมแซมเตาเผาศพแบบใช้แก๊สสุสานร่อง
สามดวง

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
35001004

60089
นาย อันตกานต์
ปัญญาศิลป์

64091430
3746

404/256
4

13/09/2
564

16,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087390952

จ้างซ่อมแซมประตูอาคารพิพิธภัณฑ์ปูมละกอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,276.00 บาท

7,276.00 บาท

052355900052
7

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภราดร คอน
สตรัคชั่น

7,276.00
ซ่อมแซมประตูโดยการเพิ่มกรอบบานประตูไม่ให้มี
ช่องว่างและทำสีเฉพาะส่วนที่เพิ่มเติม

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05235590

00527
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ภราดร คอนสตรัคชั่น

64081453
4634

203/256
4

30/08/2
564

7,276.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087241714

จ้างเหมาซ่อมแซมภายในศูนย์บริการสาธารณสุข (ทันตกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,780.00 บาท

6,780.00 บาท

316010006546
9

ร้่านสมบูรณ์ 6,780.00
จ้างเหมาซ่อมแซมภายในอาคารงานทันตกรรม (ศูนย์
ปงสนุก)

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
31601000

65469
ร้่านสมบูรณ์

64081445
1389

314/256
4

26/08/2
564

6,780.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087604466

จ้าง๋ซ่อมรถตู้ ทะเบียน นข.๕๘๒๘  จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46,737.00 บาท

46,737.00 บาท

352070036288
6

นางไหมทอง  อินทะสืบ 46,737.00
ซ่อมแซมปรับปรุงรถตู้ ทะเบียน นข.๕๘๒๘ จำนวน ๖
รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
35207003

62886
นางไหมทอง  อินทะ
สืบ

64091413
2958

205/256
4

07/09/2
564

46,737.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097050279

จ้างซ่อมระบบทำความเย็น ของรถกระบะ ทะเบียน บษ.๙๑๘๔  จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,100.00 บาท

13,100.00 บาท

352990034550
9

รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ 13,100.00
ซ่อมระบบทำความเย็น ของรถกระบะ ทะเบียน บษ.
๙๑๘๔  จำนวน ๑๑ รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
35299003

45509
รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์

64091421
0347

207/256
4

10/09/2
564

13,100.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087433835

จ้างเหมาซ่อมแซมระบบน้ำทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43,200.00 บาท

43,200.00 บาท

316010006546
9

ร้่านสมบูรณ์ 43,200.00จ้างเหมาซ่อมแซมระบบน้ำทิ้ง1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
31601000

65469
ร้่านสมบูรณ์

64081453
8505

15/2564
30/08/2

564
43,200.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097074078

จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักการช่าง-กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,452.00 บาท

36,452.00 บาท

352010002044
5

กฤษฏา คำปากูล 34,000.00ซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักการช่าง-กองคลัง1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
35201000

20445
กฤษฏา คำปากูล

64091428
7731

23/2564
13/09/2

564
34,000.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087640942

จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๗ รายการ ของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,281.00 บาท

24,281.00 บาท

052353900078
5

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เทคนิค
เซ็นเตอร์

24,281.00
ถ่ายเอกสาร ของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักปลัดเทศบาล

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05235390

00785
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส
เทคนิค เซ็นเตอร์

64091414
0210

173/256
4

07/09/2
564

24,281.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097079339

จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47,600.00 บาท

47,600.00 บาท

0523539000785 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 47,600.00ถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 25651

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0523539000785
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เทคนิค

เซ็นเตอร์
640914287297 22/2564 09/09/2564 47,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087334722

จ้างทำฉากกั้นแผ่นอะคริลิคใส ป้องกันโควิด - ๑๙ ของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

59,500.00 บาท

59,500.00 บาท

052556000105
3

บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ แอนด์ ดี
ไซน์ จำกัด

59,500.00
จ้างทำฉากกั้นแผ่นอะคริลิคใส ป้องกันโควิด - ๑๙
ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม.

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05255600

01053

บริษัท อาร์ตรูม ครีเอ
ทีฟ แอนด์ ดีไซน์
จำกัด

64081444
4070

166/256
4

25/08/2
564

59,500.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087601995

จ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายชุมชนการเคหะนครลำปาง และชุมชนถาวรสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

57,900.00 บาท

57,900.00 บาท

052355500030
1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส
ไฮแคร์เซอร์วิส

21,900.00จ้างปรับปรุงเสียงตามสายชุมชนการเคหะนครลำปาง1

052355500030
1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส
ไฮแคร์เซอร์วิส

36,000.00จ้างปรับปรุงเสียงตามสายชุมชนถาวรสุข2

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05235550

00301
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี
เอสไฮแคร์เซอร์วิส

64091416
0559

21/2564
08/09/2

564
57,900.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097331071

จ้างพิมพ์งาน Standee Dicut ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคโควิด19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,000.00 บาท

22,000.00 บาท

0525560001053 บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 22,000.00จ้างพิมพ์งาน Standee Dicut ประชาสัมพันธ์ มาตราการป้องกันโควิด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0525560001053
บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ แอนด์ ดี

ไซน์ จำกัด
640914382448 25/2564 17/09/2564 22,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087699005

จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล ของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,750.00 บาท

9,750.00 บาท

352990023243
7

นายบุญหลวย  นาปาละ 9,750.00
จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล ของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
35299002

32437
นายบุญหลวย  นาปา
ละ

64091414
1950

175/256
4

07/09/2
564

9,750.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097290414

จ้างเหมาทาสีภายในผนังห้องประชุมราชาวดี ของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34,365.60 บาท

34,365.60 บาท

0523511000136 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตงเฮงอุตสาหกรรม 34,365.60
เหมาทาสีภายในผนังห้องประชุมราชาวดี ของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนัก

ปลัดเทศบาล
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0523511000136
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตงเฮง

อุตสาหกรรม
640914405392 179/2564 17/09/2564 34,365.60 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

เทศบาลนครลำปาง

64097155365

จ้างเหมาทำม่านปรับแสง และม่านม้วน (วัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,061.99 บาท

26,061.99 บาท

0523511000136 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตงเฮงอุตสาหกรรม 26,061.99จ้างทำม่านปรับแสงและม่านม้วน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0523511000136
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตงเฮง

อุตสาหกรรม
640914399358 405/2564 17/09/2564 26,061.99 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64077326235

จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

193,500.00 บาท

193,500.00 บาท

150990048150
3

ว่าที่ร้อยตรีเตชธร  เล็กศิิริ 193,500.00ปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
15099004

81503
ว่าที่ร้อยตรีเตชธร  เล็ก
ศิิริ

64080800
0087

34/2564
10/08/2

564
193,500.0

0
จัดทำสัญญา/

PO แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64077196428

จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

320,000.00 บาท

320,000.00 บาท

110040003552
6

พลชัย  โรจน์ทวีพิทักษ์ 320,000.00
จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยก
หอนาฬิกา

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
11004000

35526
พลชัย  โรจน์ทวีพิทักษ์

64080800
0086

33/2564
10/08/2

564
320,000.0

0
จัดทำสัญญา/

PO แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097118136

จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงสะพานแขวนข้ามแม่น้ำวัง บริเวณเหนือฝายน้ำล้นเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80,000.00 บาท

80,000.00 บาท

0105549035005 บริษัท ที เอ เทค จำกัด 79,982.50โครงการปรับปรุงสะพานแขวนข้ามแม่น้ำวัง บริเวณเหนือฝายน้ำล้นเฉลิมพระเกียรติ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105549035005 บริษัท ที เอ เทค จำกัด 640908000441 59/2564 28/09/2564 79,982.50 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

เทศบาลนครลำปาง

64087613904

จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงสะพานรัษฎาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

200,000.00 บาท

200,000.00 บาท

0105549035005 บริษัท ที เอ เทค จำกัด 199,822.50จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงสะพานรัษฎา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105549035005 บริษัท ที เอ เทค จำกัด 640908000442 58/2564 28/09/2564 199,822.50 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

เทศบาลนครลำปาง

64097418970

ซื้อกรวยยางจราจร และกระจกโค้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

90,000.00 บาท

90,000.00 บาท

0525554000016 บริษัท มิซูอิ อิเล็กเทค จำกัด 45,000.00กรวยยางจราจร ขนาด ๘๐ ซม. คาดแถบสะท้อนแสง ๒ แถบ1

0525554000016 บริษัท มิซูอิ อิเล็กเทค จำกัด 45,000.00กระจกโค้ง ชนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาด ๒๔ นิ้ว2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0525554000016 บริษัท มิซูอิ อิเล็กเทค จำกัด 640914542581 139/2564 23/09/2564 90,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087012210

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ (งานประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

137,000.00 บาท

136,960.00 บาท

052555400017
2

บริษัท โฟโต้มาร์ทกรุ๊ป จำกัด 136,960.00ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05255540

00172
บริษัท โฟโต้มาร์ทกรุ๊ป
จำกัด

64080101
0938

43/2564
01/09/2

564
136,960.0

0
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087192656

ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

114,000.00 บาท

114,000.00 บาท

052356300089
7

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนธนาพันธ์ 111,600.00เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง สายสะพาย1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05235630

00897
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจ
นธนาพันธ์

64091403
1609

44/2564
02/09/2

564
111,600.0

0
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087193771

ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง, ข้ออ่อน, แบบล้อจักรยาน และเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

237,400.00 บาท

237,400.00 บาท

052349600001
1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรงค์ชัย 55,800.00เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง1

052349600001
1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรงค์ชัย 64,800.00เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน2

052349600001
1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรงค์ชัย 60,000.00เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน3

052349600001
1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรงค์ชัย 30,250.00เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว4

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05234960

00011
ห้างหุ้นส่วนจำกัด น
รงค์ชัย

64090100
3412

52/2564
09/09/2

564
210,850.0

0
ส่งงานตาม

กำหนด
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097040408

ซื้อเครื่องเป่าพ่นลมใบไม้ ยี่ห้อ KASEI รุ่น EB๕๐๐ ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๖ กิโลวัตต์ กำลังขับไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ แรงม้า กำลังเครื่องยนต์ ๕๑.๗ ซีซี เครื่องยนต์ EB-๕๐๐-E.๑   จำนวน ๕
เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

052349600001
1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรงค์ชัย 30,000.00

เครื่องเป่าพ่นลมใบไม้ ยี่ห้อ KASEI รุ่น EB๕๐๐ ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๐.๖ กิโลวัตต์ กำลังขับไม่น้อยกว่า ๐.๘๐
แรงม้า กำลังเครื่องยนต์ ๕๑.๗ ซีซี เครื่องยนต์ EB-
๕๐๐-E.๑

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05234960

00011
ห้างหุ้นส่วนจำกัด น
รงค์ชัย

64091421
0081

131/256
4

10/09/2
564

30,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097070342

ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 118 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

177,000.00 บาท

177,000.00 บาท

3529900329341 เตียเฮ่งฮง 177,000.00ชุดถุงยังชีพ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3529900329341 เตียเฮ่งฮง 640914347282 7/2564 16/09/2564 177,000.00 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

เทศบาลนครลำปาง

64097457687

ซื้อท่อ PE, ข้องอและประตูน้ำ (บนดิน)  จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

224,730.00 บาท

224,730.00 บาท

0523536000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง เอส.เค. 136,746.00ท่อ PE ๓๑๕ มม.1

0523536000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง เอส.เค. 21,400.00ข้องอ ๔๕ องศา หน้าจาน ๒ ด้าน ๓๐๐ มม.2

0523536000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง เอส.เค. 65,854.00ประตูน้ำ (บนดิน) ๓๐๐ มม.3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0523536000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง เอส.เค. 640914567813 147/2564 27/09/2564 224,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097070976

ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19,900.00 บาท

19,900.00 บาท

052556200039
9

บริษัท สอาดเพาเวอร์มาร์ท จำกัด 15,670.00

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด
๕๕ นิ้ว ของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนัก
ปลัดเทศบาล

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05255620

00399
บริษัท สอาด
เพาเวอร์มาร์ท จำกัด

64091420
4633

176/256
4

09/09/2
564

15,670.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087658026

ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครลำปาง (เพิ่มเติม) ทั้ง 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,515.98 บาท

8,515.98 บาท

050553500070
7

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 8,515.98อาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05055350

00707
บริษัท เชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จำกัด

64081457
1479

44/2564
01/09/2

564
8,515.98

ส่งงานตาม
กำหนด

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097287246

ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

66,407.44 บาท

66,407.44 บาท

050553500070
7

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 66,407.44
อาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ปริมาณสุทธิ/
กล่อง ไม่ต่ำกว่า 200 มิลลิลิตร

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05055350

00707
บริษัท เชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จำกัด

64091430
1731

53/2564
14/09/2

564
66,407.44

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097099899

ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 6 แห่ง (เพิ่มเติม) จำนวน 12 วัน ช่วงวันที่ 23 กันยายน 2564 - 11 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

199,879.20 บาท

199,879.20 บาท

050553500070
7

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 199,879.20
อาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาดบรรจุกล่องขนาด
200 มิลลิลิตร ชนิดจืดตรา (นมโรงเรียน) สำหรับ
โรงเรียนเทศบาลทั้ง 6 แห่ง

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05055350

00707
บริษัท เชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จำกัด

64090100
2728

46/2564
08/09/2

564
199,879.2

0
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097102667

ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที สำหรับโรงเรียนบ้านปงสนุก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) จำนวน 12 วัน ช่วงวันที่ 27 กันยายน 2564 - 12 ตุลาคม 2564
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
220,993.20 บาท

220,993.20 บาท

050553500070
7

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 220,993.20
อาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาดบรรจุถุง ขนาด 200
มิลลิลิตร ชนิดจืดตรา (นมโรงเรียน) สำหรับโรงเรียน
บ้านปงสนุก

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05055350

00707
บริษัท เชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จำกัด

64090100
2831

47/2564
08/09/2

564
220,993.2

0
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097103204

ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที สำหรับโรงเรียนอนุบาลลำปาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) จำนวน 12 วัน ช่วงวันที่ 29 กันยายน 2564 - 15 ตุลาคม 2564
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300,100.32 บาท

300,100.32 บาท

050553500070
7

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 300,100.32
อาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาดบรรจุ กล่องขนาด
๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืดตรา (นมโรงเรียน) สำหรับ
โรงเรียนอนุบาลลำปาง

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05055350

00707
บริษัท เชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จำกัด

64090100
2879

48/2564
08/09/2

564
300,100.3

2
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097103816

ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 6 แห่ง ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (จำนวน 20 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

333,132.00 บาท

333,132.00 บาท

050553500070
7

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 333,132.00
อาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาดบรรจุ กกล่องขนาด
๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืดตรา (นมโรงเรียน) สำหรับ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้ง ๖ แห่ง

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05055350

00707
บริษัท เชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จำกัด

64090100
2918

49/2564
08/09/2

564
333,132.0

0
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097104824

ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที สำหรับโรงเรียนบ้านปงสนุก ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (จำนวน 19 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

349,905.90 บาท

349,905.90 บาท

050553500070
7

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 349,905.90
อาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาดบรรจุ กล่องขนาด
๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืดตรา (นมโรงเรียน) สำหรับ
โรงเรียนบ้านปงสนุก

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05055350

00707
บริษัท เชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จำกัด

64090100
2964

50/2564
08/09/2

564
349,905.9

0
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097105334

ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที สำหรับโรงเรียนอนุบาลลำปาง ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (จำนวน 16 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

400,133.76 บาท

400,133.76 บาท

050553500070
7

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 400,133.76
อาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาดบรรจุกล่อง ขนาด
๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืดตรา (นมโรงเรียน) สำหรับ
โรงเรียนอนุบาลลำปาง

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05055350

00707
บริษัท เชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จำกัด

64090100
2981

51/2564
08/09/2

564
400,133.7

6
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087652720

ซื้อน้ำมันเกียร์ซันซอยล์ GL-๕ ๙๐  จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,900.00 บาท

21,900.00 บาท

052356100191
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพินิจ คอน
สตรัคชั่น

21,900.00น้ำมันเกียร์ซันซอยล์ GL-๕ ๙๐1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05235610

01918
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร
พินิจ คอนสตรัคชั่น

64091416
4299

126/256
4

08/09/2
564

21,900.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087695385

ซื้อน้ำมันเครื่่องซันซอยล์ ๒๐W-๕๐  จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,900.00 บาท

22,900.00 บาท

052356100191
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพินิจ คอน
สตรัคชั่น

22,900.00น้ำมันเครื่่องซันซอยล์ ๒๐W-๕๐1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05235610

01918
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร
พินิจ คอนสตรัคชั่น

64091416
4803

129/256
4

08/09/2
564

22,900.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097443598

ซื้อน้ำมันไฮโดรลิค ซันซอยล์ ๖๘  จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,800.00 บาท

19,800.00 บาท

0523561001918 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพินิจ คอนสตรัคชั่น 19,800.00น้ำมันไฮโดรลิค ซันซอยล์ ๖๘1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0523561001918
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพินิจ คอน

สตรัคชั่น
640914542335 138/2564 23/09/2564 19,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087653502

ซื้อยางนอก ขนาด ๒๑๕/๗๐ มิชิลีน จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,800.00 บาท

12,800.00 บาท

052356000226
1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนา ไทร์
เซ็นเตอร์

12,800.00ยางนอก ขนาด ๒๑๕/๗๐-๑๕ มิชิลีน1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05235600

02261
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
พัฒนา ไทร์ เซ็นเตอร์

64091433
1753

133/256
4

15/09/2
564

12,800.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097049247

ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ยี่ห้อ NORVAX NV๓๘๐๐ ขนาดไม่เกิน ๑ แรงม้า จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

052349600001
1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรงค์ชัย 20,000.00
เลื่อยโซ่ยนต์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ยี่ห้อ NORVAX NV๓๘๐๐
ขนาดไม่เกิน ๑ แรงม้า

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05234960

00011
ห้างหุ้นส่วนจำกัด น
รงค์ชัย

64091420
9775

130/256
4

10/09/2
564

20,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097568938

ซื้อวัสดุ เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวีดิโอ ในหัวข้อ เยาวชนลำปางมั่นใจชนะภัยยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,610.00 บาท

6,610.00 บาท

1529900135630 ร้านพีเอ็น ป้ายสวย ดีไซน์ 6,610.00
วัสดุเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวีดิโอ ในหัวข้อ เยาวชนลำปางมั่นใจชนะภัย

ยาเสพติด จำนวน 4 รายการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1529900135630 ร้านพีเอ็น ป้ายสวย ดีไซน์ 640914455176 288/2564 20/09/2564 6,610.00 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

เทศบาลนครลำปาง

64097294571

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ใน กิจกรรมอบรม เรื่อง การขับเคลื่อนจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,272.00 บาท

11,272.00 บาท

0525560001584 บริษัท รักษ์กมน จำกัด 11,272.00
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ใน กิจกรรมอบรม เรื่อง การขับเคลื่อนจัดการศึกษาเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน ๒๑ รายการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0525560001584 บริษัท รักษ์กมน จำกัด 640914346899 287/2564 16/09/2564 11,272.00 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

เทศบาลนครลำปาง

64097570257

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ใน กิจกรรมอบรม เรื่องการขับเคลื่อนจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18,937.00 บาท

18,937.00 บาท

0525560001584 บริษัท รักษ์กมน จำกัด 18,937.00วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการฯ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0525560001584 บริษัท รักษ์กมน จำกัด 640914455928 290/2564 20/09/2564 18,937.00 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

เทศบาลนครลำปาง

64097136919

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46,533.00 บาท

46,533.00 บาท

0523507000020 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต๊กหมง 46,533.00วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0523507000020 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต๊กหมง 640914331933 135/2564 15/09/2564 46,533.00 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

เทศบาลนครลำปาง

64097522359

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

74,700.00 บาท

74,700.00 บาท

0523507000020 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต๊กหมง 74,700.00วัดสุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0523507000020 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต๊กหมง 640914549465 144/2564 23/09/2564 74,700.00 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

เทศบาลนครลำปาง

64097522114

ซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

94,650.00 บาท

94,650.00 บาท

0523507000020 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต๊กหมง 94,650.00วัสดุการเกษตร  จำนวน ๗ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0523507000020 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต๊กหมง 640914549593 142/2564 23/09/2564 94,650.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087689055

ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 79 รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100,000.00 บาท

100,000.00 บาท

052556000158
4

บริษัท รักษ์กมน จำกัด 89,000.00วัสดุการศึกษา จำนวน 79 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05255600

01584
บริษัท รักษ์กมน จำกัด

64091417
8566

285/256
4

08/09/2
564

89,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097073237

วัสดุกีฬา จำนวน 5 รายการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

9,500.00 บาท

9,500.00 บาท

340990010765
0

จิรชัยสปอร์ต 9,500.00ซื้อวัสดุกีฬา (งานกีฬาและนันทนาการ)1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34099001

07650
จิรชัยสปอร์ต

64091419
5937

281/256
4

09/09/2
564

9,500.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097569269

ซื้อวัสดุกีฬา (เสาแบดมินตัน พร้อมตาข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

3409900107650 จิรชัยสปอร์ต 19,700.00เสาแบดมินตัน พร้อมตาข่าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3409900107650 จิรชัยสปอร์ต 640914455756 289/2564 20/09/2564 19,700.00 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

เทศบาลนครลำปาง

64097277773

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,140.00 บาท

6,140.00 บาท

1550400047768 นาแดงคอมพิวเตอร์ 2,850.00TONER-ORIGINAL HP ๘๕A1

1550400047768 นาแดงคอมพิวเตอร์ 1,910.00็HARD DISK EXTERNAL ๑TB2

1550400047768 นาแดงคอมพิวเตอร์ 1,380.00USB Flash Drive ๓๒ GB3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1550400047768 นาแดงคอมพิวเตอร์ 640914395901 136/2564 17/09/2564 6,140.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097022348

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,800.00 บาท

8,800.00 บาท

352010113304
9

ร้าน เจเค.อาร์.แอพพลิเคชั่น 8,800.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล ๗ (ศิรินาวิน
วิทยา)

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
35201011

33049
ร้าน เจเค.อาร์.แอพพลิ
เคชั่น

64091413
5293

276/256
4

07/09/2
564

8,800.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097195580

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (งานกีฬาและนันทนาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

052354600005
1

หจก.ทีซี พรีเมียม คอมพิวเตอร์ 15,000.00ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานกีฬาและนันทนาการ)1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05235460

00051
หจก.ทีซี พรีเมียม
คอมพิวเตอร์

64091433
0331

282/256
4

15/09/2
564

15,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087699175

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ ของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,030.00 บาท

19,030.00 บาท

052355100089
7

หจก.ท็อป พีซี คอมพิวเตอร์ 19,030.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป กองคลัง

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05235510

00897
หจก.ท็อป พีซี
คอมพิวเตอร์

64091413
5412

91/2564
07/09/2

564
19,030.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087650590

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,180.00 บาท

22,180.00 บาท

155040004776
8

นาแดงคอมพิวเตอร์ 22,180.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
15504000

47768
นาแดงคอมพิวเตอร์

64091413
7510

93/2564
07/09/2

564
22,180.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087551096

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ ของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41,830.00 บาท

41,830.00 บาท

155040004776
8

นาแดงคอมพิวเตอร์ 41,830.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ ของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
15504000

47768
นาแดงคอมพิวเตอร์

64091406
3432

172/256
4

03/09/2
564

41,830.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087500366

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานทันตกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,100.00 บาท

10,100.00 บาท

052556000101
1

บริษัท ช.เภสัช จำกัด 10,100.00วัสดุเครื่องแต่งกาย1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05255600

01011
บริษัท ช.เภสัช จำกัด

64091419
6307

45/2564
07/09/2

564
10,100.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087456281

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,590.00 บาท

18,590.00 บาท

052556000101
1

บริษัท ช.เภสัช จำกัด 18,590.00วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05255600

01011
บริษัท ช.เภสัช จำกัด

64091419
2699

48/2564
07/09/2

564
18,590.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097028162

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ ของงานป้องกันฯ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

475,380.00 บาท

475,380.00 บาท

0523561000237 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุโชคเจริญพานิชย์ 473,380.00วัสดุเครื่องแต่งกาย ของงานป้องกันฯ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0523561000237 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุโชคเจริญพานิชย์ 640914410579 182/2564 20/09/2564 473,380.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087526531

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,040.00 บาท

5,040.00 บาท

052555500052
4

บริษัท นครกิโล เซ็นเตอร์ จำกัด 5,040.00ถุงขยะ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05255550

00524
บริษัท นครกิโล
เซ็นเตอร์ จำกัด

64091419
2085

49/2564
07/09/2

564
5,040.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097220429

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ (งานกีฬาและนันทนาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,590.00 บาท

7,590.00 บาท

3529900437519 จิวไถ่อัง 7,590.00ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานกีฬาและนันทนาการ)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3529900437519 จิวไถ่อัง 640914330081 286/2564 15/09/2564 7,590.00 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

เทศบาลนครลำปาง

64097521873

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,890.00 บาท

18,890.00 บาท

0523560002198 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้อปเพลิน88 18,890.00วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0523560002198 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้อปเพลิน88 640914545774 146/2564 23/09/2564 18,890.00 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

เทศบาลนครลำปาง

64097521379

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,300.00 บาท

20,300.00 บาท

3529900437519 จิวไถ่อัง 20,300.00วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3529900437519 จิวไถ่อัง 640914546291 145/2564 23/09/2564 20,300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097236812

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ ของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60,566.00 บาท

60,566.00 บาท

352990032934
1

เตียเฮ่งฮง 60,566.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของงานธุรการ ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
35299003

29341
เตียเฮ่งฮง

64091433
6169

178/256
4

15/09/2
564

60,566.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097521561

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

61,100.00 บาท

61,100.00 บาท

0523507000020 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต๊กหมง 58,500.00สายยางสีเขียว ขนาด ๓/๔ x ๕๐ เมตร1

0523507000020 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต๊กหมง 1,200.00ข้อต่อสายยาง พีวีซี2

0523507000020 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต๊กหมง 1,400.00เข็มขัดรัดสายยาง3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0523507000020 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต๊กหมง 640914546074 143/2564 23/09/2564 61,100.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087434165

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

87,800.00 บาท

87,800.00 บาท

152990008973
5

เอ็น. เค เอ็นจิเนียร์ริ่งแอน
ด์ซัพพลาย

87,800.00วัสดุงานบ้านงานครัว1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
15299000

89735
เอ็น. เค เอ็นจิเนียร์ริ่ง
แอนด์ซัพพลาย

64081454
0041

42/2564
30/08/2

564
87,800.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097294571

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ใน กิจกรรมอบรม เรื่อง การขับเคลื่อนจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,272.00 บาท

11,272.00 บาท

052556000158
4

บริษัท รักษ์กมน จำกัด 11,272.00
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ใน กิจกรรมอบรม เรื่อง
การขับเคลื่อนจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จำนวน ๒๑ รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05255600

01584
บริษัท รักษ์กมน จำกัด

64091434
6899

287/256
4

16/09/2
564

11,272.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087390578

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,298.00 บาท

5,298.00 บาท

052555300008
0

บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ลำปาง
จำกัด

5,298.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โรงเรียนเทศบาล ๗ (ศิรินาวิน
วิทยา)

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05255530

00080
บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์
ลำปาง จำกัด

64081449
9874

268/256
4

27/08/2
564

5,298.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097197578

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (งานกีฬาและนันทนาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,980.00 บาท

5,980.00 บาท

0525560001584 บริษัท รักษ์กมน จำกัด 5,980.00ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานกีฬาและนันทนาการ)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0525560001584 บริษัท รักษ์กมน จำกัด 640914330765 284/2564 15/09/2564 5,980.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087428533

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,996.00 บาท

7,996.00 บาท

052555300008
0

บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ลำปาง
จำกัด

7,996.00วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05255530

00080
บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์
ลำปาง จำกัด

64081450
1057

134/256
4

30/08/2
564

7,996.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097196699

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (งานกีฬาและนันทนาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,600.00 บาท

8,600.00 บาท

052352100026
1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางแสงสว่าง 8,600.00ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานกีฬาและนันทนาการ)1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05235210

00261
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ลำปางแสงสว่าง

64091433
1048

283/256
4

15/09/2
564

8,600.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087573423

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕๖ รายการ

73,433.00 บาท

73,433.00 บาท

052555300008
0

บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ลำปาง
จำกัด

73,433.00วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕๖ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05255530

00080
บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์
ลำปาง จำกัด

64091410
2100

125/256
4

06/09/2
564

73,433.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097444519

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

83,921.00 บาท

83,921.00 บาท

0525553000080 บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ลำปาง จำกัด 83,921.00วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๓๕ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0525553000080 บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ลำปาง จำกัด 640914542084 137/2564 23/09/2564 83,921.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097137402

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,890.00 บาท

5,890.00 บาท

352010027095
6

รัตติยาเจริญยนต์ 4,980.00รังผึ้งหม้อน้ำ ๓ ช่อง ๔๒๒๑๗๕-๕๕๗๐1

352010027095
6

รัตติยาเจริญยนต์ 590.00สายพานพัดลม M/B ๑๒.๕ x ๑๐๕๐ Japan2

352010027095
6

รัตติยาเจริญยนต์ 320.00สายพานแอร์ M/B ๑๒.๕ x ๑๒๐๐ Japan3

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
35201002

70956
รัตติยาเจริญยนต์

64091433
1281

134/256
4

15/09/2
564

5,890.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097061148

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,928.00 บาท

10,928.00 บาท

352990012372
7

ร้านลำปางอนันตภัณฑ์ 10,928.00วัสดุยานพาหนะและขนส่ง1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
35299001

23727
ร้านลำปางอนันตภัณฑ์

64091430
0429

51/2564
13/09/2

564
10,928.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097162304

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,075.00 บาท

11,075.00 บาท

352010027095
6

รัตติยาเจริญยนต์ 11,075.00วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
35201002

70956
รัตติยาเจริญยนต์

64091433
1016

132/256
4

15/09/2
564

11,075.00
ส่งงานตาม

กำหนด
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097154840

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,400.00 บาท

5,400.00 บาท

3520100270956 รัตติยาเจริญยนต์ 5,400.00วัสดุยานพาหนะและขนส่ง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3520100270956 รัตติยาเจริญยนต์ 640914400108 338/2564 17/09/2564 5,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087514085

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งานตลาดสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,300.00 บาท

9,300.00 บาท

010552900263
2

บริษัท นอร์ทเทอร์น สยาม ซีด แล
ค จำกัด

9,300.00วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01055290

02632
บริษัท นอร์ทเทอร์น
สยาม ซีด แลค จำกัด

64091419
1637

50/2564
07/09/2

564
9,300.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087457095

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,750.00 บาท

10,750.00 บาท

050556300480
1

บริษัท เอ็นซีพีเอช ซัพพลาย จำกัด 10,750.00ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อผสมสารสกัดจากธรรมชาติ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05055630

04801
บริษัท เอ็นซีพีเอช
ซัพพลาย จำกัด

64091419
3192

47/2564
07/09/2

564
10,750.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087376512

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,680.00 บาท

20,680.00 บาท

052556000101
1

บริษัท ช.เภสัช จำกัด 20,680.00ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05255600

01011
บริษัท ช.เภสัช จำกัด

64081453
9054

43/2564
30/08/2

564
20,680.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097023059

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,164.00 บาท

5,164.00 บาท

052556000158
4

บริษัท รักษ์กมน จำกัด 5,164.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานกีฬาและนันทนาการ สำนัก
การศึกษา)

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05255600

01584
บริษัท รักษ์กมน จำกัด

64091419
7114

277/256
4

09/09/2
564

5,164.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097284924

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ ของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,981.00 บาท

5,981.00 บาท

3529900350529 ร้านรัตนาพันธ์ โดยนางสาวศรัญญา  แซ่ฉั่ว 5,981.00ซื้อวัสดุสำนักงาน ของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3529900350529
ร้านรัตนาพันธ์ โดยนางสาวศรัญญา

แซ่ฉั่ว
640914406028 180/2564 17/09/2564 5,981.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087698153

ซื้อวัสดุสำนักงาน (ฟิล์มติดกระจกห้องทำงาน) จำนวน ๑ รายการ ของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,200.00 บาท

7,200.00 บาท

052356000267
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหม่มสติกเกอร์ 7,200.00
วัสดุสำนักงาน (ฟิล์มติดกระจกห้องทำงาน) ของงาน
ธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05235600

02678
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
แหม่มสติกเกอร์

64091414
1272

174/256
4

07/09/2
564

7,200.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087698153

ซื้อวัสดุสำนักงาน (ฟิล์มติดกระจกห้องทำงาน) จำนวน ๑ รายการ ของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,200.00 บาท

7,200.00 บาท

0523560002678 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหม่มสติกเกอร์ 7,200.00
วัสดุสำนักงาน (ฟิล์มติดกระจกห้องทำงาน) ของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักปลัดเทศบาล
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0523560002678 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหม่มสติกเกอร์ 640914141272 174/2564 07/09/2564 7,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097181356

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (สถานีขนส่งฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,470.00 บาท

8,470.00 บาท

052556000158
4

บริษัท รักษ์กมน จำกัด 8,470.00ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (สถานีขนส่งฯ)1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05255600

01584
บริษัท รักษ์กมน จำกัด

64091434
5306

19/2564
16/09/2

564
8,470.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097145427

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ ของฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,670.00 บาท

9,670.00 บาท

052556000158
4

บริษัท รักษ์กมน จำกัด 9,670.00
วัสดุสำนักงาน ของฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจำตัวประชาชน สำนักปลัดเทศบาล

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05255600

01584
บริษัท รักษ์กมน จำกัด

64091429
2453

177/256
4

13/09/2
564

9,670.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087651966

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ ของฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,516.00 บาท

10,516.00 บาท

052556000158
4

บริษัท รักษ์กมน จำกัด 10,516.00วัสดุสำนักงาน ของฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05255600

01584
บริษัท รักษ์กมน จำกัด

64091413
6530

92/2564
07/09/2

564
10,516.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087594178

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,778.00 บาท

20,778.00 บาท

052556000158
4

บริษัท รักษ์กมน จำกัด 20,778.00วัสดุสำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05255600

01584
บริษัท รักษ์กมน จำกัด

64091419
5185

46/2564
07/09/2

564
20,778.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64097296643

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ ของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37,835.00 บาท

37,835.00 บาท

0525560001584 บริษัท รักษ์กมน จำกัด 37,835.00ซื้อวัสดุสำนักงาน ของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0525560001584 บริษัท รักษ์กมน จำกัด 640914406384 181/2564 17/09/2564 37,835.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลนครลำปาง

64087675084

ซื้อสีจราจรชนิดเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง (๒๐ กก.)   จำนวน ๑๒๘ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

99,840.00 บาท

99,840.00 บาท

050556101189
3

บริษัท นครา นครพิงค์ จำกัด 99,840.00สีจราจรชนิดเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง (๒๐ กก.)1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05055610

11893
บริษัท นครา นครพิงค์
จำกัด

64091416
6153

128/256
4

08/09/2
564

99,840.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


