
 
 
 

 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
เรื่อง  สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564 

.......................................................... 
 
 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540 มาตรา 9  วรรคหนึ่ง (8) เกี่ยวกับผล
การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการพิจารณา
เป็นรายเดือนทุกๆเดือน  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณและวิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง  รายชื่อผู้เสนอราคา  และราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคา
รายนั้นโดยสรุป  เพื่อเป็นดรรชนีส าหรับการตรวจสอบของประชาชน นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ขอประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน
สิงหาคม   2564   ซึ่ งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็ จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้าย) 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่    8   กันยายน   พ.ศ.2564 
 
 

                                                             
                                                    (ลงชื่อ)      
                         (นายบรรเจิด   สอพิมาย) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

64087158381

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

55,500.00 บาท

43,500.00 บาท

030554400005
8

บริษัท ใต้ฟ้ามอเตอร์
คอมพิวเตอร์ จำกัด

43,400.00ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
03055440

00058
บริษัท ใต้ฟ้ามอเตอร์
คอมพิวเตอร์ จำกัด

64081414
6617

CNTR-
0240/64

10/08/2
564

43,400.00
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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

64087252492

จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,000.00 บาท

7,000.00 บาท

330150003918
9

โรงพิมพ์สุนทร 7,000.00ถ่ายเอกสาร1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
33015000

39189
โรงพิมพ์สุนทร

64081423
1346

CNTR-
0246/64

13/08/2
564

7,000.00
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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

64087244821

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,705.00 บาท

6,705.00 บาท

331990020521
1

ร้าน  ดีดี เอ็นยีเนียริ่ง 6,705.00วัสดุยานพาหนะและขนส่ง1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
33199002

05211
ร้าน  ดีดี เอ็นยีเนียริ่ง

64081423
7652

CNTR-
0248/64

16/08/2
564

6,705.00
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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

64087251416

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,750.00 บาท

6,750.00 บาท

331990020521
1

ร้าน ดีดี เอ็นยีเนียริ่ง 6,750.00วัสดุเชื้องเพลิงและหล่อลื่น1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
33199002

05211
ร้าน ดีดี เอ็นยีเนียริ่ง

64081423
7324

CNTR-
0247/64

16/08/2
564

6,750.00
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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

64087354112

ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

202,950.00 บาท

202,950.00 บาท

030555300171
1

บริษัท ป.เจริญการช่างพิมาย
2004 จำกัด

202,950.00หินคลุก1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
03055530

01711

บริษัท ป.เจริญการ
ช่างพิมาย 2004
จำกัด

64081429
0240

CNTR-
0252/64

18/08/2
564

202,950.0
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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

64087329476

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,440.00 บาท

27,440.00 บาท

330150002992
2

นายดิเรก สุขจินดาเสถียร 27,440.00วัสดุสำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
33015000

29922
นายดิเรก สุขจินดา
เสถียร

64081428
4557

CNTR-
0249/64

18/08/2
564

27,440.00
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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

64087383695

จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

121,550.00 บาท

121,550.00 บาท

330150073501
1

นายเพลิน  เสนนอก 121,550.00ซ่อมรถขุดตีนตะขาบ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
33015007

35011
นายเพลิน  เสนนอก

64081431
3527

CNTR-
0253/64

19/08/2
564

121,550.0
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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

64087352212

จ้างก่อสร้างถนน คสล.และหรือซ่อมแซม  หมู่ที่  14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

145,000.00 บาท

146,084.00 บาท

030355900372
2

หจก.ประสุขเสาปูน 144,000.00ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 141

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
03035590

03722
หจก.ประสุขเสาปูน

64082201
8295

CNTR-
0259/64

23/08/2
564

144,000.0
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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

64087396177

จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,800.00 บาท

6,800.00 บาท

330150120363
2

บีทีออโต้แอร์แอนด์ซาวด์ 6,800.00ซ่อมรถบรรทุกขยะ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
33015012

03632
บีทีออโต้แอร์แอน
ด์ซาวด์

64081433
6053

CNTR-
0256/64

20/08/2
564

6,800.00
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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

64087379555

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,030.00 บาท

36,030.00 บาท

330150004772
6

ร้านศรีผ่องอิเลคทรอนิคส์ 36,030.00วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
33015000

47726
ร้านศรีผ่องอิเลคทรอนิ
คส์

64081433
4757

CNTR-
0255/64

20/08/2
564

36,030.00
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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

64087487246

จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6  หมู่ที่  21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

302,000.00 บาท

306,000.00 บาท

030355900372
2

หจก.ประสุขเสาปูน 301,000.00ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 หมุ่ที่  211

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
03035590

03722
หจก.ประสุขเสาปูน

64082202
0685

CNTR-
0260/64

25/08/2
564

301,000.0
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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

64087556839

ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,400.00 บาท

19,400.00 บาท

330150008152
5

อ้อมการยาง 19,400.00ยางรถยนต์1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
33015000

81525
อ้อมการยาง

64081445
5933

CNTR-
0261/64

26/08/2
564

19,400.00
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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

64087572593

จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3  หมู่ที่  21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

183,000.00 บาท

190,000.00 บาท

030351800035
4

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนค้าไม้ค้า
วัตถุก่อสร้าง

182,000.00ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3  หมู่ที่  211

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
03035180

00354

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู
เนี่ยนค้าไม้ค้าวัตถุ
ก่อสร้าง

64082202
5609

CNTR-
0269/64

30/08/2
564

182,000.0
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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

64087575439

จ้างก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  21  ซอย  2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

281,000.00 บาท

291,000.00 บาท

030351800035
4

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนค้าไม้ค้า
วัตถุก่อสร้าง

280,000.00กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่  21  ซอย 21

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
03035180

00354

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู
เนี่ยนค้าไม้ค้าวัตถุ
ก่อสร้าง

64082202
5492

CNTR-
0268/64

30/08/2
564

280,000.0
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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

64087636697

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34,584.00 บาท

34,584.00 บาท

330150002992
2

นายดิเรก สุขจินดาเสถียร 34,584.00วัสดุสำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
33015000

29922
นายดิเรก สุขจินดา
เสถียร

64081452
6092

CNTR-
0266/64

30/08/2
564

34,584.00
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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

64087638404

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,500.00 บาท

25,500.00 บาท

330100013289
9

แม็กเทคคอมพิวเตอร์ 25,500.00วัสดุคอมพิวเตอร์1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
33010001

32899
แม็กเทคคอมพิวเตอร์

64081452
6838

CNTR-
0267/64

30/08/2
564

25,500.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


