


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

64057392023

จ้างก่อสร้าง  Asphaltic  หมู่ที่  10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

211,000.00 บาท

247,959.00 บาท

0303518000354 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนค้าไม้ค้าวัตถุก่อสร้าง 210,000.00ก่อสร้างถนน Asphaltic  หมู่ที่  101

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303518000354
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนค้าไม้ค้า

วัตถุก่อสร้าง
640522020898 CNTR-0178/64 31/05/2564 210,000.00 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

64057366152

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,230.00 บาท

6,230.00 บาท

0303520000234 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 6,230.00วัสดุก่อสร้าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303520000234
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงค์รักษ์

พาณิชย์
640514310798 CNTR-0175/64 25/05/2564 6,230.00 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

64057370546

ซื้อท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,062.00 บาท

7,062.00 บาท

0303518000354 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนค้าไม้ค้าวัตถุก่อสร้าง 7,062.00ท่อ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303518000354
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนค้าไม้ค้า

วัตถุก่อสร้าง
640514311223 CNTR-0176/64 25/05/2564 7,062.00 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

64057190463

จ้างก่อสร้างถนน Asphaltic  หมู่ที่  8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

196,000.00 บาท

230,956.00 บาท

0303518000354 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนค้าไม้ค้าวัตถุก่อสร้าง 195,000.00ก่อสร้างถนน Asphaltic  หมู่ที่  81

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303518000354
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนค้าไม้ค้า

วัตถุก่อสร้าง
640522014543 CNTR-0172/64 19/05/2564 195,000.00 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

64057253660

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,150.00 บาท

5,150.00 บาท

3301500029922 นายดิเรก สุขจินดาเสถียร 5,150.00วัสดุสำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301500029922 นายดิเรก สุขจินดาเสถียร 640514217251 CNTR-0171/64 19/05/2564 5,150.00 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

64057249983

จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,090.00 บาท

6,090.00 บาท

0135560000069 บริษัท อาร์พีซี ทูลมาร์ท จำกัด 6,090.00ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0135560000069 บริษัท อาร์พีซี ทูลมาร์ท จำกัด 640514216473 CNTR-0170/64 19/05/2564 6,090.00 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

64057236412

จ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,400.00 บาท

7,400.00 บาท

3301501203632 ร้าน บีทีออโต้แอร์แอนด์ซาวด์ 7,400.00ซ่อมรถยนต์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301501203632 ร้าน บีทีออโต้แอร์แอนด์ซาวด์ 640514215840 CNTR-0169/64 19/05/2564 7,400.00 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

64057223818

จ้างก่อสร้างหรือปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

350,000.00 บาท

391,214.00 บาท

0303559002939 หจก.วีรัช อินเตอร์กรุ๊ป 349,000.00ก่อสร้างหรือปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  131

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303559002939 หจก.วีรัช อินเตอร์กรุ๊ป 640522015142 CNTR-0174/64 20/05/2564 349,000.00 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

64057163258

จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

205,000.00 บาท

200,797.00 บาท

0303518000354 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนค้าไม้ค้าวัตถุก่อสร้าง 200,000.00ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 131

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303518000354
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนค้าไม้ค้า

วัตถุก่อสร้าง
640522011165 CNTR-0165/64 17/05/2564 200,000.00 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

64057141760

จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหลังสหกรณ์-บ้านวังหิน  หมู่ที่  13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

200,000.00 บาท

196,918.00 บาท

0303518000354 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนค้าไม้ค้าวัตถุก่อสร้าง 196,000.00ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังสหกรณ์-บ้านวังหิน  หมู่ที่  131

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303518000354
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนค้าไม้ค้า

วัตถุก่อสร้าง
640522011068 CNTR-0164/64 17/05/2564 196,000.00 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

64057119768

จ้างก่อสร้างถนน Asphaltic  หมู่ที่  19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120,000.00 บาท

134,463.00 บาท

0303518000354 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนค้าไม้ค้าวัตถุก่อสร้าง 120,000.00ก่อสร้างถนน Asphaltic  หมู่ที่  191

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303518000354
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนค้าไม้ค้า

วัตถุก่อสร้าง
640522008540 CNTR-0163/64 12/05/2564 120,000.00 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

64057013735

จ้างก่อสร้าง Asphaltic  หมู่ที่  1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

275,000.00 บาท

308,290.00 บาท

0303518000354 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนค้าไม้ค้าวัตถุก่อสร้าง 274,000.00ก่อสร้างถนน Asphaltic  หมู่ที่  11

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303518000354
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนค้าไม้ค้า

วัตถุก่อสร้าง
640522004021 CNTR-0161/64 06/05/2564 274,000.00 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

64057017151

จ้างก่อสร้างถนน Asphaltic  หมู่ที่  7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

275,000.00 บาท

308,290.00 บาท

0303518000354 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนค้าไม้ค้าวัตถุก่อสร้าง 274,000.00ก่อสร้างถนน Asphaltic  หมู่ที่  71

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303518000354
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนค้าไม้ค้า

วัตถุก่อสร้าง
640522004663 CNTR-0162/64 07/05/2564 274,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


