
 

  

 

 

 

 ประกาศเทศบาลตําบลอาจสามารถ 
เรื่อง   สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในรอบ เดือน มีนาคม 2564   

            ………………………………………………… 
 

  ด�วยจังหวัดแจ�งให�ทุกหน+วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข�อมูลข+าวสารของ                  
ทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให�จัดส+งสําเนาแบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)  
และให�ป9ดประกาศเผยแพร+สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในรอบเดือน  (แบบ สขร.1)  ให�ทราบท่ัวกัน  นั้น 

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

   จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  31  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

 
    (นายจรินทร?    สายเชื้อ) 

   นายกเทศมนตรีตําบลอาจสามารถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

 

                                                                  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง   ขอส+งแบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในรอบเดือน มีนาคม (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 มีนาคม ๒๕๖๔  (แบบ สขร.๑)  
 จํานวน ๑ ชุด                    

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

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

                       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                                                    ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายจรินทร?   สายเชื้อ) 
 นายกเทศมนตรีตําบลอาจสามารถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      บันทึกข�อความ 

ส+วนราชการ  เทศบาลตําบลอาจสามารถ  

ท่ี รอ 53602               วันท่ี 31 มีนาคม 2564  

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

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลอาจสามารถ 
 

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

  บัดนี้ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย?สิน  เทศบาลตําบลอาจสามารถ  ขอรายงานสรุปผลการ
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในรอบเดือน มีนาคม 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

64037194932

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,000.00 บาท

7,000.00 บาท

3450100513922 ร้าน ร้อยเอ็ดการไฟฟ้า แอร์ แอน เซอร์วิส 7,000.00จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรหัสครุภัณฑ์ 420-54-00281

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3450100513922
ร้าน ร้อยเอ็ดการไฟฟ้า แอร์ แอน
เซอร์วิส

640314163812 74/2564 08/03/2564 7,000.00 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

64037547194

จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ (รูปแบบธงญี่ปุ่นติดเกาะกลางถนน) จำนวนเสา 20 ต้นๆละ 4 แผ่นหน้าหลัง
ขนาด 70x180 ซม.พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16,000.00 บาท

16,000.00 บาท

3451400584061 ร้านตองเก้าเลเซอร์ปริ้น 16,000.00
ป้ายประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอาจ
สามารถ (รูปแบบธงญี่ปุ่นติดเกาะกลางถนน) จำนวนเสา 20 ต้นๆละ 4 แผ่นหน้าหลัง
ขนาด 70x180 ซม.พร้อมติดตั้ง

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3451400584061 ร้านตองเก้าเลเซอร์ปริ้น 640314461325 83/2564 01/03/2564 16,000.00 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

64037560756

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,360.00 บาท

14,360.00 บาท

3451400584061 ร้านตองเก้าเลเซอร์ปริ้น 14,360.00
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลอาจสามารถ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3451400584061 ร้านตองเก้าเลเซอร์ปริ้น 640314466186 82/2564 24/03/2564 14,360.00 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

64047101757

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊สหุงต้ม) มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,860.00 บาท

13,860.00 บาท

3451400200131 ร้านสามารถแก๊ส 13,860.00จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊สหุงต้ม) มีนาคม 25641

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3451400200131 ร้านสามารถแก๊ส 640414084705 89/2564 01/03/2564 13,860.00 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

64037199318

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,120.00 บาท

15,120.00 บาท

0453564000166 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั๊กแตน2727 กรุ๊ป 15,120.00จัดซื้อโซล่าเซลล์ ไฟสปอร์ตไลท์ LED แสงสีขาว Sportlight Led ไฟโซล่าเซลล์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0453564000166 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั๊กแตน2727 กรุ๊ป 640314167420 75/2564 10/03/2564 15,120.00 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

64037032145

ซื้อชุดไมค์ประชุมแบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,513.25 บาท

23,513.25 บาท

0453560002652 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองไทยอีเล็คโทรนิคส์1979 23,513.25ชุดไมค์ประชุมแบบไร้สาย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0453560002652
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองไทยอีเล็คโทร
นิคส์1979

640314027962 69/2564 02/03/2564 23,513.25 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

64037210015

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,475.00 บาท

32,475.00 บาท

3450101402318 ร้านรวมยาปศุสัตว์101 32,475.00จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3450101402318 ร้านรวมยาปศุสัตว์101 640314178575 76/2564 09/03/2564 32,475.00 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

64037592162

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,610.00 บาท

7,610.00 บาท

0453560002831 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญวัสดุ 7,610.00วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0453560002831 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญวัสดุ 640314489574 84/2564 16/03/2564 7,610.00 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

64037601039

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

51,880.00 บาท

51,880.00 บาท

0453560002831 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญวัสดุ 51,880.00วัสดุก่อสร้าง จำนนวน 14 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0453560002831 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญวัสดุ 640314497069 85/2564 22/03/2564 51,880.00 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

64037274579

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,250.00 บาท

29,250.00 บาท

1451400001387 ร้าน วัน-โอ-วัน 101 29,250.00จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1451400001387 ร้าน วัน-โอ-วัน 101 640314231742 77/2564 11/03/2564 29,250.00 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

64037290741

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,449.05 บาท

25,449.05 บาท

0453560002652 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองไทยอีเล็คโทรนิคส์1979 25,449.05จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 47 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0453560002652
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองไทยอีเล็คโทร
นิคส์1979

640314244759 79/2564 11/03/2564 25,449.05 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

64037103332

จ้างเหมาไถกลบขยะพร้อมปรับปรุงบริเวณที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลอาจสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45,000.00 บาท

45,000.00 บาท

0453558000974 ไหลเพิ่มพูนทรัพย์ 45,000.00จ้างเหมาไถกลบขยะพร้อมปรับปรุงบริเวณที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลอาจสามารถ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0453558000974 ไหลเพิ่มพูนทรัพย์ 640314091821 72/2564 01/03/2564 45,000.00 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

64047013276

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,980.00 บาท

6,980.00 บาท

0453560002831 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญวัสดุ 6,980.00จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0453560002831 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญวัสดุ 640414011860 87/2564 15/03/2564 6,980.00 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

64047005915

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,775.00 บาท

25,775.00 บาท

0453560002831 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญวัสดุ 25,775.00จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0453560002831 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญวัสดุ 640414005208 86/2564 25/03/2564 25,775.00 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

64037323963

ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องหมายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48,500.00 บาท

48,500.00 บาท

0453561001609 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาทราฟฟิค พลัส 10,500.00กรวยจราจร ขนาด 70 ซม.1

0453561001609 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาทราฟฟิค พลัส 16,000.00แผงเหล็กกั้น ไม่มีล้อ2

0453561001609 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาทราฟฟิค พลัส 22,000.00แผงเหล็กกั้น มีล้อ3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0453561001609 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาทราฟฟิค พลัส 640314272405 80/2564 17/03/2564 48,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


