
 
 
 

 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
เรื่อง  สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน เมษายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564 

.......................................................... 
 
 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540 มาตรา 9  วรรคหนึ่ง (8) เกี่ยวกับผลการ
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการพิจารณาเป็นราย
เดือนทุกๆเดือน  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  รายชื่อ
ผู้เสนอราคา  และราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป  
เพ่ือเป็นดรรชนีส าหรับการตรวจสอบของประชาชน นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ขอประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนเมษายน   
2564  ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่    3  พฤษภาคม   พ.ศ.2564 
 
 
                                                  
 
  

   (ลงชื่อ)     
                      (นายบรรเจิด   สอพิมาย) 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

64047414279

ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

430,500.00 บาท

430,500.00 บาท

0305553001711 บริษัท ป.เจริญการช่างพิมาย 2004 จำกัด 430,500.00หินคลุก1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305553001711
บริษัท ป.เจริญการช่างพิมาย 2004

จำกัด
640414331780 CNTR-0156/64 29/04/2564 430,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

64047378382

จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

216,000.00 บาท

216,490.00 บาท

0303518000354 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนค้าไม้ค้าวัตถุก่อสร้าง 215,000.00ก่อสร้างถนน คสล.  ม.121

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303518000354
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนค้าไม้ค้า

วัตถุก่อสร้าง
640422029367 CNTR-0157/64 29/04/2564 215,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

64047390801

ซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

98,000.00 บาท

98,000.00 บาท

5730501080320 บังอร คุณุ 98,000.00ยางมะตอยสำเร็จรูป1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5730501080320 บังอร คุณุ 640414310171 CNTR-0155/64 28/04/2564 98,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

64047363535

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,280.00 บาท

5,280.00 บาท

3319900205211 ดี.ดี.เอ็นยีเนียริ่ง 5,280.00วัสดุยานพาหนะและขนส่ง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3319900205211 ดี.ดี.เอ็นยีเนียริ่ง 640414290903 CNTR-0153/64 27/04/2564 5,280.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

64047281647

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,115.00 บาท

7,115.00 บาท

3301500029922 นายดิเรก สุขจินดาเสถียร 7,115.00ซื้อวัสดุสำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301500029922 นายดิเรก สุขจินดาเสถียร 640414228594 CNTR-015064 22/04/2564 7,115.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

64047283015

จ้างก่อสร้างถนนดินกลบหินคลุก  หมู่ที่  7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

101,100.00 บาท

92,719.00 บาท

0303554000105 บ้านขามรวมช่าง 92,000.00ก่อสร้างถนนดินกลบหินคลุก  หมู่ที่  71

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303554000105 บ้านขามรวมช่าง 640422017315 CNTR-0151/64 23/04/2564 92,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

64047251304

จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที่  16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

493,700.00 บาท

490,310.00 บาท

0303554000105 บ้านขามรวมช่าง 490,000.00ก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที่  161

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303554000105 บ้านขามรวมช่าง 640422015199 CNTR-0149/64 21/04/2564 490,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

64047180314

จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที่  17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

495,200.00 บาท

491,674.00 บาท

0303554000105 บ้านขามรวมช่าง 491,000.00ก่อสร้างถนนหินคลุก   หมู่ที่  171

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303554000105 บ้านขามรวมช่าง 640422010555 CNTR-0147/64 16/04/2564 491,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

64047096482

จ้างก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

498,300.00 บาท

496,034.00 บาท

0303518000354 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนค้าไม้ค้าวัตถุก่อสร้าง 495,000.00ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  11

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303518000354
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนค้าไม้ค้า

วัตถุก่อสร้าง
640422006306 CNTR-0146/64 09/04/2564 495,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

64047046743

จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

499,800.00 บาท

493,000.00 บาท

0303518000354 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนค้าไม้ค้าวัตถุก่อสร้าง 493,000.00ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  201

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303518000354
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนค้าไม้ค้า

วัตถุก่อสร้าง
640422005240 CNTR-0145/64 08/04/2564 493,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

64037585365

จ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  หมู่ที่  17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

622,000.00 บาท

678,140.00 บาท

0123548003825 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพวรรณ์ อีเล็คทรอนิค 621,000.00ก่อสร้างต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  หมู่ที่  171

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0123548003825
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพวรรณ์ อี

เล็คทรอนิค
640422004806 CNTR-0144/64 07/04/2564 621,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


