
 

  

 

 

 

 ประกาศเทศบาลตําบลอาจสามารถ 
เรื่อง   สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในรอบ เดือน มกราคม 2564   

            ………………………………………………… 
 

  ด�วยจังหวัดแจ�งให�ทุกหน*วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข�อมูลข*าวสารของ                  
ทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให�จัดส*งสําเนาแบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)  
และให�ป8ดประกาศเผยแพร*สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในรอบเดือน  (แบบ สขร.1)  ให�ทราบท่ัวกัน  นั้น 

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

   จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  29  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2564 

 

 
    (นายจรินทร?    สายเชื้อ) 

   นายกเทศมนตรีตําบลอาจสามารถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

 

                                                                  29  มกราคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง   ขอส*งแบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในรอบเดือน มกราคม (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 มกราคม ๒๕๖๔  (แบบ สขร.๑)  
 จํานวน ๑ ชุด                    

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

            บัดนี้  เทศบาลตําบลอาจสามารถ   ได�จัดทําสรุปผลการดําเนินการจัด ซ้ือจัดจ�าง                    
ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีส*งมาพร�อมนี้ 
                      

                       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                                                    ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายจรินทร?   สายเชื้อ) 
 นายกเทศมนตรีตําบลอาจสามารถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      บันทึกข�อความ 

ส*วนราชการ  เทศบาลตําบลอาจสามารถ  

ท่ี รอ 53602               วันท่ี 29 มกราคม 2564  

เรื่อง  รายงานสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในรอบเดือน มกราคม 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 มกราคม 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

64017357651

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,500.00 บาท

10,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1100800820352 ร้าน บีที ซัพพลาย 10,500.00กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100800820352 ร้าน บีที ซัพพลาย 640114286693 42/2564 15/01/2564 10,500.00 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

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64027149902

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊สหุงต้ม) มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,550.00 บาท

11,550.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3451400582190 ร้านสามารถแก๊ส 11,550.00
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊สหุงต้ม) มกราคม
2564

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3451400582190 ร้านสามารถแก๊ส 640214125902 50/2564 04/01/2564 11,550.00 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

64027233281

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,590.00 บาท

8,590.00 บาท

5451400026587 ร้าน นิว C-ROX 8,590.00จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือน มกราคม 25641

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5451400026587 ร้าน นิว C-ROX 640214195795 57/2564 04/01/2564 8,590.00 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

64017487897

ซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

230,000.00 บาท

230,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3450400486343 พรพิพัฒน์คอมพิวเตอร์ 236,460.00
จัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ พร้อม
อุปกรณ์และติดตั้ง

3480100535365 ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ 230,000.00

3710700036294 ร้านดาต้าเบสคอมพิวเตอร์ 237,680.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480100535365 ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ 640114392290 43/2564 26/01/2564 230,000.00 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

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64017495747

ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,500.00 บาท

7,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3480100535365 ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ 7,500.00ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480100535365 ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ 640114398693 44/2564 26/01/2564 7,500.00 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

64027179193

ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,300.00 บาท

17,300.00 บาท

0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 17,300.00ใบเสร็จรับเงิน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000188251
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ
ปกครอง

640214149741 52/2564 07/01/2564 17,300.00 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

64017429251

ซื้อมิเตอร์วัดน้ำ จำนวน 60 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

51,000.00 บาท

51,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1100800820352 ร้าน บีที ซัพพลาย 51,000.00มิเตอร์วัดน้ำ ยี่ห้อ ซันวา  6 หุน 2 ชั้น (มอก.)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100800820352 ร้าน บีที ซัพพลาย 640114347263 39/2564 15/01/2564 51,000.00 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

64017294403

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1100800820352 ร้าน บีที ซัพพลาย 18,000.00จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100800820352 ร้าน บีที ซัพพลาย 640114236548 40/2564 06/01/2564 18,000.00 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

64027008143

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,610.00 บาท

18,610.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1100800820352 ร้าน บีที ซัพพลาย 18,610.00จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100800820352 ร้าน บีที ซัพพลาย 640214006661 46/2564 25/01/2564 18,610.00 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

64017318451

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,720.00 บาท

6,720.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1100800820352 ร้าน บีที ซัพพลาย 6,720.00ไฮเตอร์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100800820352 ร้าน บีที ซัพพลาย 640114277625 41/2564 15/01/2564 6,720.00 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

64017526806

ซื้อสารส้มชนิดก้อนใสและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

91,000.00 บาท

91,000.00 บาท

1100800820352 ร้าน บีที ซัพพลาย 91,000.00จัดซื้อสารส้มชนิดก้อนใสและคลอรีน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100800820352 ร้าน บีที ซัพพลาย 640114424220 45/2564 25/01/2564 91,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


