
 
 
 

 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
เรื่อง  สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน กุมภาพันธ์  2565  ประจ าปีงบประมาณ  2565 

.......................................................... 
 
 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 าเดือน
กุมภาพันธ์   2565  ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่    10  มนีาคม  พ.ศ.2565 
 
 
 
                                                             

                                                            (ลงชื่อ)      
                                    (นายบรรเจิด  สอพิมาย) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  
                                                      
 
 
 
 
 
 



 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

65027162089

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,100.00 บาท

36,000.00 บาท

3301500087809 ร้านพิมายเฟอร์นิเจอร์ 36,000.00ครุภัณฑ์สำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301500087809 ร้านพิมายเฟอร์นิเจอร์ 650214143013
CNTR-

00065/65
10/02/2565 36,000.00 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

65027170154

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47,000.00 บาท

40,600.00 บาท

3301500087809 ร้านพิมายเฟอร์นิเจอร์ 40,600.00ครุภัณฑ์สำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301500087809 ร้านพิมายเฟอร์นิเจอร์ 650214280619
CNTR-

00079/65
21/02/2565 40,600.00 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

65027193392

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

91,000.00 บาท

83,800.00 บาท

3301500087809 ร้านพิมายเฟอร์นิเจอร์ 83,800.00ครุภัณฑ์สำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301500087809 ร้านพิมายเฟอร์นิเจอร์ 650214161673
CNTR-

00067/65
11/02/2565 83,800.00 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

65027211260

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,570.00 บาท

23,570.00 บาท

3301000132899 แม็กเทคคอมพิวเตอร์ 23,570.00วัสดุคอมพิวเตอร์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301000132899 แม็กเทคคอมพิวเตอร์ 650214190723
CNTR-

00070/65
14/02/2565 23,570.00 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

65027210883

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,389.00 บาท

9,389.00 บาท

3301500029922 นายดิเรก สุขจินดาเสถียร 9,389.00วัสดุสำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301500029922 นายดิเรก สุขจินดาเสถียร 650214190052
CNTR-

00069/65
14/02/2565 9,389.00 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

65027129830

จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

255,800.00 บาท

261,717.00 บาท

0303564004481 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเคอาร์ บิวดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 255,000.00ถนนทางเข้า(30.22.20.47 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303564004481
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเคอาร์ บิวดิ้ง แอ

นด์ ซัพพลาย
650222010309

CNTR-

00076/65
17/02/2565 255,000.00 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

65027130530

จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

472,900.00 บาท

482,998.00 บาท

0303564004481 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเคอาร์ บิวดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 472,000.00ถนนทางเข้า(30.22.20.47 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303564004481
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเคอาร์ บิวดิ้ง แอ

นด์ ซัพพลาย
650222013105

CNTR-

00078/65
18/02/2565 472,000.00 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

65027295787

จ้างซ่อมรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3301500879420 อู่บรรจงการช่าง 9,000.00ซ่อมรถบรรทุกขยะ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301500879420 อู่บรรจงการช่าง 650214242275
CNTR-

00077/65
17/02/2565 9,000.00 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

65027289994

ซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

210,000.00 บาท

210,000.00 บาท

5730501080320 บังอร คุณุ 210,000.00ยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดบรรจุถุงหนัก 20  ก.ก.1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5730501080320 บังอร คุณุ 650214238388
CNTR-

00075/65
17/02/2565 210,000.00 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

65027189292

จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยส้มโอโต๊ะจีน  หมู่ที่ 14  (สายหลัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

472,900.00 บาท

482,998.00 บาท

0303564004481 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเคอาร์ บิวดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 472,000.00ถนนทางเข้า(30.22.20.47 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303564004481
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเคอาร์ บิวดิ้ง แอ

นด์ ซัพพลาย
650222015400

CNTR-

00083/65
22/02/2565 472,000.00 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

65027187552

จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบลำน้ำจักราช  หมู่ที่  1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

309,500.00 บาท

316,337.00 บาท

0303564004481 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเคอาร์ บิวดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 309,000.00ถนนทางเข้า(30.22.20.47 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303564004481
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเคอาร์ บิวดิ้ง แอ

นด์ ซัพพลาย
650222014582

CNTR-

00082/65
21/02/2565 309,000.00 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

65027170154

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47,000.00 บาท

40,600.00 บาท

3301500087809 ร้านพิมายเฟอร์นิเจอร์ 40,600.00ครุภัณฑ์สำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301500087809 ร้านพิมายเฟอร์นิเจอร์ 650214280619
CNTR-

00079/65
21/02/2565 40,600.00 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

65027391827

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,280.00 บาท

14,280.00 บาท

0303520000234 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 14,280.00คอนกรีตผสมเสร็จ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303520000234
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงค์รักษ์

พาณิชย์
650214388017

CNTR-

00086/65
28/02/2565 14,280.00 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

65027404015

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

56,490.00 บาท

56,490.00 บาท

3301500047726 ร้านศรีผ่องอิเลคทรอนิคส์ 56,490.00วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301500047726 ร้านศรีผ่องอิเลคทรอนิคส์ 650314010577
CNTR-

00090/65
01/03/2565 56,490.00 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

65027377984

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,930.00 บาท

25,930.00 บาท

0303520000234 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 25,930.00วัสดุก่อสร้าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303520000234
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงค์รักษ์

พาณิชย์
650314009962

CNTR-

00089/65
01/03/2565 25,930.00 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

65027380374

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60,000.00 บาท

60,000.00 บาท

0303520000234 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 60,000.00วัสดุก่อสร้าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303520000234
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงค์รักษ์

พาณิชย์
650214310468

CNTR-

00084/65
22/02/2565 60,000.00 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

65027354763

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,085.00 บาท

22,085.00 บาท

0303520000234 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 22,085.00วัสดุก่อสร้าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303520000234
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงค์รักษ์

พาณิชย์
650214386852

CNTR-

00085/65
28/02/2565 22,085.00 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

65027342456

จ้างก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

359,100.00 บาท

366,896.00 บาท

0303564004481 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเคอาร์ บิวดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 358,000.00ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที  81

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303564004481
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเคอาร์ บิวดิ้ง แอ

นด์ ซัพพลาย
650322001495

CNTR-

00091/65
02/03/2565 358,000.00 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

65027341998

จ้างก่อสร้างถนน คสล. และหรือซ่อมแซม  หมู่ที่  8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

354,000.00 บาท

361,990.00 บาท

0303564004481 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเคอาร์ บิวดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 353,000.00ก่อสร้างถนน คสล. และหรือซ่อมแซม  หมู่ที่  81

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303564004481
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเคอาร์ บิวดิ้ง แอ

นด์ ซัพพลาย
650322000132

CNTR-

00088/65
01/03/2565 353,000.00 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

65027243596

จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายในเมือง - นิคม  หมู่ที่  9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

291,200.00 บาท

297,576.00 บาท

0303564004481 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเคอาร์ บิวดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 290,000.00ก่อสร้างถนน คสล. สายในเมือง-นิคม  หมู่ที่  91

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303564004481
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเคอาร์ บิวดิ้ง แอ

นด์ ซัพพลาย
650222019789

CNTR-

00087/65
28/02/2565 290,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


