
 

  

 

 

 

 ประกาศเทศบาลตําบลอาจสามารถ 
เรื่อง   สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในรอบ เดือน กุมภาพันธ# 2564   

            ………………………………………………… 
 

  ด�วยจังหวัดแจ�งให�ทุกหน-วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข�อมูลข-าวสารของ                  
ทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให�จัดส-งสําเนาแบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)  
และให�ป:ดประกาศเผยแพร-สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในรอบเดือน  (แบบ สขร.1)  ให�ทราบท่ัวกัน  นั้น 

  บัดนี้ เทศบาลตําบลอาจสามารถ ได�สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)  
ในรอบเดือน กุมภาพันธ# 2564 เสร็จเรียบร�อยแล�ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานแนบท�ายประกาศนี้ 

   จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  26  เดือน  กุมภาพันธ# พ.ศ. 2564 

 

 
    (นายจรินทร#    สายเชื้อ) 

   นายกเทศมนตรีตําบลอาจสามารถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ท่ี  รอ ๕๓๖๐๒/๑๐๓  เทศบาลตําบลอาจสามารถ 
๑๙๙ หมู- ๗ อําเภออาจสามารถ                      
จังหวัดร�อยเอ็ด  ๑๔๕๖๐ 

 

                                                                  ๒๖  กุมภาพันธ#  ๒๕๖๔ 

เรื่อง   ขอส-งแบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในรอบเดือน กุมภาพันธ# (แบบ สขร.๑)   

เรียน   นายอําเภออาจสามารถ 

อ�างถึง   หนังสือท�องถ่ินอําเภออาจสามารถ  ท่ี รอ ๐๐๒๓.๒๕/ว ๑๓๔  ลงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ 

สิ่งท่ีส-งมาด�วย    แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง ประจําเดือน กุมภาพันธ# ๒๕๖๔  (แบบ สขร.๑)  
 จํานวน ๑ ชุด                    

                         ตามท่ี แจ�งให�องค#กรปกครองส-วนท�องถ่ิน    เพ่ือถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข�อมูลข-าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และให�สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในรอบเดือน กุมภาพันธ# ๒๕๖๔                    
พร�อมท้ังลงข�อมูลในเว็บไซด#  (www.tessbanatsamat.th) เ พ่ือให�ประชาชนสามารถเข�าตรวจสอบได�                    
(ตามแบบ สขร.๑) นั้น 

            บัดนี้  เทศบาลตําบลอาจสามารถ   ได�จัดทําสรุปผลการดําเนินการจัด ซ้ือจัดจ�าง                    
ในรอบเดือน กุมภาพันธ# ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีส-งมาพร�อมนี้ 
                      

                       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                                                    ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายจรินทร#   สายเชื้อ) 
 นายกเทศมนตรีตําบลอาจสามารถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      บันทึกข�อความ 

ส-วนราชการ  เทศบาลตําบลอาจสามารถ  

ท่ี รอ 53602               วันท่ี 26 กุมภาพันธ# 2564  

เรื่อง  รายงานสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในรอบเดือน กุมภาพันธ# 2564  (แบบ สขร.1)   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลอาจสามารถ 
 

ตามประกาศคณะกรรมการข�อมูลข-าวสารของทางราชการ เรื่องกําหนดให�ข�อมูลข-าวสารเก่ียวกับ
การพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ�างของหน-วยงานภาครัฐเปWนข�อมูลข-าวสารท่ีต�องจัดไว�ให�ประชาชนตรวจดูได�ตามาตรา 
9 วรรคหนึ่ง (8) พระราชบัญญัติข�อมูลข-าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ให�หน-วยงานของภาครัฐจัดทําสรุปผล
การพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ�างของหน-วยงานภาครัฐเปWนรายเดือนทุก ๆเดือน โดยบันทึกไห�มีรายละเอียดเก่ียวกับ
งานท่ีจัดซ้ือจัดจ�างวงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ หรือจ�าง รายชื่อผู�เข�าเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือก
และราคา และเหตุผลท่ีคัดเลือกผู�เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพ่ือเปWนดรรชนีสําหรับการตรวจดูของประชาชน 
 

  บัดนี้ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย#สิน  เทศบาลตําบลอาจสามารถ  ขอรายงานสรุปผลการ
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในรอบเดือน กุมภาพันธ# 2564 (แบบ สขร.1)  ตามเอกสารท่ีแนบมาพร�อมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 (นายไพศาล   คชภูธร) 

เจ�าพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
 

เรียน  ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี      
        -เห็นควรให�เจ�าหน�าท่ีพัสดุดําเนินการตามระเบียบฯ   ความเห็นของปลัดเทศบาล 
             -เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
  (นางไพรินทร#    หาญสุริย#) 
     หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีพัสดุ      
          
 

-ดําเนินการตามระเบียบต-อไป 
 
 
      (นายจรินทร#    สายเชื้อ) 
นายกเทศมนตรีตําบลอาจสามารถ 

  
 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64027263565

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

137,430.00 บาท

137,430.00 บาท

3929900378195 ร้านพิพัฒน์การไฟฟ้า 137,430.00จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3929900378195 ร้านพิพัฒน์การไฟฟ้า 640214221337 58/2564 15/02/2564 137,430.00 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

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64027347925

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

66,000.00 บาท

66,000.00 บาท

3450400486343 พรพิพัฒน์คอมพิวเตอร์ 67,500.00
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)

1

3480100535365 ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ 66,000.00

3710700036294 ร้านดาต้าเบสคอมพิวเตอร์ 67,170.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480100535365 ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ 640214292541 63/2564 15/02/2564 66,000.00 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

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64027357472

ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,600.00 บาท

12,600.00 บาท

3450400486343 พรพิพัฒน์คอมพิวเตอร์ 13,400.00จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer) สำหรับกระดาษ A31

3480100535365 ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ 12,600.00

3710700036294 ร้านดาต้าเบสคอมพิวเตอร์ 13,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480100535365 ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ 640214299188 64/2564 15/02/2564 12,600.00 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

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64027363791

ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34,400.00 บาท

34,400.00 บาท

3480100535365 ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ 34,400.00จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480100535365 ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ 640214303996 65/2564 15/02/2564 34,400.00 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

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64027338684

จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารห้องเช่า (ตึกแถวชั้นเดียว) บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลอาจสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,000.00 บาท

24,000.00 บาท

1103700096779 นายดนุพล เพชรกรรม 24,000.00
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารห้องเช่า (ตึกแถวชั้นเดียว) บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลอาจ
สามารถ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103700096779 นายดนุพล เพชรกรรม 640214283775 61/2564 15/02/2564 24,000.00 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

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64037268333

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,270.00 บาท

6,270.00 บาท

5451400026587 ร้านนิวซีล็อค 6,270.00จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือนกุมภาพันธ์ 25641

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5451400026587 ร้านนิวซีล็อค 640314226961 78/2564 01/02/2564 6,270.00 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

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64027272868

ซื้อจ้างเหมาปรับปรุงป้ายเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชภิเษก รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,120.00 บาท

17,120.00 บาท

3451400584061 ร้านตองเก้าเลเซอร์ปริ้น 17,120.00
จ้างเหมาปรับปรุงป้ายเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชภิเษก รัชกาล
ที่ 10

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3451400584061 ร้านตองเก้าเลเซอร์ปริ้น 640214229722 59/2564 15/02/2564 17,120.00 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

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64027352947

ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11,400.00 บาท

11,400.00 บาท

3480100535365 ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ 11,400.00
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ต
บุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎ
หมาย

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480100535365 ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ 640214294784 66/2564 15/02/2564 11,400.00 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

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64027145173

จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำหอถังสูง หมายเลขครุภัณฑ์ 065-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,900.00 บาท

10,900.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3459900163398 ร้านรณชัยการไฟฟ้า 10,900.00
จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำหอถังสูง หมายเลข
ครุภัณฑ์ 065-54-0001

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3459900163398 ร้านรณชัยการไฟฟ้า 640214128387 48/2564 01/02/2564 10,900.00 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

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64037190278

ซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน 39 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,015.00 บาท

15,015.00 บาท

3451400200131 ร้านสามารถแก๊ส 15,015.00จัดซื้อวัสดุเชื้อแก๊สหุงต้ม กุมภาพันธ์ 25641

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3451400200131 ร้านสามารถแก๊ส 640314159468 73/2564 01/02/2564 15,015.00 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

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64037369002

ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,640.00 บาท

10,640.00 บาท

0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 4,750.00บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี (A5)1

0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 5,890.00บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (A4)2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000188251
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ
ปกครอง

640314309863 80/2564 24/02/2564 10,640.00 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

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64037369002

ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,640.00 บาท

10,640.00 บาท

0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 4,750.00บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี (A5)1

0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 5,890.00บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (A4)2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000188251
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ
ปกครอง

640314309863 80/2564 24/02/2564 10,640.00 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

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64027381822

ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

81,130.00 บาท

81,130.00 บาท

0453564000166 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั๊กแตน2727 กรุ๊ป 81,130.00จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0453564000166 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั๊กแตน2727 กรุ๊ป 640214319545 56/2564 11/02/2564 81,130.00 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

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64027210252

ซื้อหีบบัตรเลือกตั้งและคูหาเลือกตัั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

88,200.00 บาท

88,200.00 บาท

0453564000166 ตั๊กแตน2727 กรุ๊ป 45,000.00หีบบัตรเลือกตั้ง (แบบเหล็ก)1

0453564000166 ตั๊กแตน2727 กรุ๊ป 43,200.00คูหาเลือกตั้ง (แบบเหล็ก)2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0453564000166 ตั๊กแตน2727 กรุ๊ป 640214184235 54/2564 11/02/2564 88,200.00 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

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64027421711

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,243.50 บาท

18,243.50 บาท

0133563000289 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาราดา อินเตอร์เทรด 18,243.50
จัดซื้อผ้าคลุมเก้าอี้เหล็กทรง A ผ้าวอร์มมันสีขาว + โบว์สีทอง และ ผ้าคลุมโต๊ะจีบรอบ
2 ชั้น ขนาด 75x180x73 cm(ผ้าวอร์มมัน สีน้ำตาลทอง กระโปรงสั้น 20 cm สี
น้ำตาลทอง ประโปรงยาว สีทอง)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0133563000289
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาราดา อินเต
อร์เทรด

640214352937 67/2564 23/02/2564 18,243.50 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

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64037102388

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,300.00 บาท

19,300.00 บาท

0453560002831 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญวัสดุ 19,300.00จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0453560002831 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญวัสดุ 640314088817 71/2564 22/02/2564 19,300.00 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

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64037093869

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,000.00 บาท

26,000.00 บาท

0453560002831 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญวัสดุ 26,000.00จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0453560002831 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญวัสดุ 640314143701 70/2564 16/02/2564 26,000.00 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

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64027165354

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,130.00 บาท

22,130.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1409900481351 ร้านปริ้นเตอร์เซอร์วิส 22,130.00จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1409900481351 ร้านปริ้นเตอร์เซอร์วิส 640214141274 51/2564 04/02/2564 22,130.00 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

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64027284454

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,240.00 บาท

19,240.00 บาท

1451400001387 ร้าน วัน-โอ-วัน 101 19,240.00จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1451400001387 ร้าน วัน-โอ-วัน 101 640214238397 60/2564 15/02/2564 19,240.00 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

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64027116603

ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,624.00 บาท

6,624.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1451400001387 ร้าน วัน-โอ-วัน 101 6,624.00จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1451400001387 ร้าน วัน-โอ-วัน 101 640214096351 47/2564 02/02/2564 6,624.00 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

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64027221299

ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,736.00 บาท

18,736.00 บาท

0453564000166 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั๊กแตน2727 กรุ๊ป 18,736.00จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0453564000166 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั๊กแตน2727 กรุ๊ป 640214186345 55/2564 11/02/2564 18,736.00 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

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64027432649

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,840.00 บาท

12,840.00 บาท

0453562001645 หจก.เอเชียวอเตอร์ 101 12,840.00จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0453562001645 หจก.เอเชียวอเตอร์ 101 640214361845 68/2564 23/02/2564 12,840.00 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

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64027194502

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120,200.00 บาท

120,200.00 บาท

3409800004921 ร้านพัชพาณิชย์ 13,800.00ทรายเคลือบสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย (Temephos 1% 25kg)1

3409800004921 ร้านพัชพาณิชย์ 46,800.00น้ำยาเคมีพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย2

3409800004921 ร้านพัชพาณิชย์ 46,800.00น้ำยาเคมีกำจัดแมลงวัน3

3409800004921 ร้านพัชพาณิชย์ 4,000.00เข็มเจาะเลือด ยี่ห้อ Accu-Chek4

3409800004921 ร้านพัชพาณิชย์ 8,800.00แถบตรวจเบาหวาน ยี่ห้อ Accu-Chek5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3409800004921 ร้านพัชพาณิชย์ 640214164733 53/2564 08/02/2564 120,200.00 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

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64027157518

ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง (ตลับหมึก Printronix p8000) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,300.00 บาท

6,300.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3480100535365 ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ 6,300.00จัดซื้อตลับหมึก Printronix p8000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480100535365 ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ 640214131195 49/2564 02/02/2564 6,300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


