


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64087156706

จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มเมนเบรนเครื่องกรองน้ำ ณ โรงกรองน้ำม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,430.00 บาท

6,430.00 บาท

0453562001645 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชียวอเตอร์ 101 6,430.00จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มเมนเบรนเครื่องกรองน้ำ ณ โรงกรองน้ำม.131

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0453562001645 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชียวอเตอร์ 101 640814129610 136/2564 02/08/2564 6,430.00 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

64087241482

จ้างเหมาซ่อมแซมรถหน้าตัก-หลังขุด ยี่ห้อ FOTON ทะเบียน ตค 3235 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,550.00 บาท

18,550.00 บาท

3451100705806 นายอำนาจ ลาขุมเหล็ก 18,550.00จ้างเหมาซ่อมแซมรถหน้าตัก-หลังขุด ยี่ห้อ FOTON ทะเบียน ตค 3235 ร้อยเอ็ด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3451100705806 นายอำนาจ ลาขุมเหล็ก 640814200125 139/2564 10/08/2564 18,550.00 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

64087194414

จ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,420.00 บาท

6,420.00 บาท

0105546096453 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 6,420.00จ้างเหมาตรวจคุณภาพน้ำประปา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105546096453
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศ

ไทย) จำกัด
640814162823 138/2564 09/08/2564 6,420.00 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

64087458849

จ้างเหมาจัดทำป้ายติดสำนักงานเทศบาลตำบลอาจสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,700.00 บาท

7,700.00 บาท

3451200097751 ร้านครูสรรค์ ออฟเซ็ท 7,700.00จ้างเหมาจัดทำป้ายติดสำนักงานเทศบาลตำบลอาจสามารถ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3451200097751 ร้านครูสรรค์ ออฟเซ็ท 640814374864 146/2564 16/08/2564 7,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64087644104

จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ TATA ทะเบียน บร 3602 ร้อยเอ็ด รหัสครุภัณฑ์  001-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,400.00 บาท

9,400.00 บาท

345140062324
4

ร้านโอ๋การช่าง 9,400.00
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ TATA ทะเบียน บร
3602 ร้อยเอ็ด รหัสครุภัณฑ์  001-58-0001

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34514006

23244
ร้านโอ๋การช่าง

64081453
3759

151/256
4

26/08/2
564

9,400.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64087257208

เหมาจัดทำอาหาร สำหรับผู้ที่ถูกกักกันในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วยโควิด-19 (Quarantine)

10,885.00 บาท

10,885.00 บาท

3451400588112 นางจิตรา ชินรักษ์ 10,885.00
จ้างเหมาจัดทำอาหาร สำหรับผู้ที่ถูกกักกันในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย

โควิด-19 (Quarantine)    วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2564
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3451400588112 นางจิตรา ชินรักษ์ 640814210542 141/2564 02/08/2564 10,885.00 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

64087344273

จ้างเหมาจัดทำอาหาร สำหรับผู้ที่ถูกกักกันในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วยโควิด-19 (Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,615.00 บาท

6,615.00 บาท

3451400588112 นางจิตรา ชินรักษ์ 6,615.00
เหมาจัดทำอาหาร สำหรับผู้ที่ถูกกักกันในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วยโค

วิด-19 (Quarantine)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3451400588112 นางจิตรา ชินรักษ์ 640814304546 143/2564 09/08/2564 6,615.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64097137556

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊สหุงต้ม) สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,705.00 บาท

12,705.00 บาท

345140020013
1

ร้านสามารถแก๊ส 12,705.00
จัดซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาดบรรจุ 15 กก. (เดือน สิงหาคม
2564)

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
34514002

00131
ร้านสามารถแก๊ส

64091411
5850

158/256
4

02/08/2
564

12,705.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64087513921

ซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60,290.00 บาท

60,290.00 บาท

1451400003452 ร้านสองพี่น้อง 60,290.00จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน 5 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1451400003452 ร้านสองพี่น้อง 640814430613 147/2564 18/08/2564 60,290.00 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

64087113196

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,800.00 บาท

22,800.00 บาท

1451400003452 ร้านสองพี่น้อง 22,800.00จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1451400003452 ร้านสองพี่น้อง 640814094216 134/2564 02/08/2564 22,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64097073138

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,750.00 บาท

16,750.00 บาท

145070018003
1

ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง 16,750.00จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
14507001

80031
ร้านเอสเอ็มวัสดุ
ก่อสร้าง

64091406
1806

157/256
4

31/08/2
564

16,750.00
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

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64087679243

ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,220.00 บาท

9,220.00 บาท

145070018003
1

ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง 9,220.00จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
14507001

80031
ร้านเอสเอ็มวัสดุ
ก่อสร้าง

64081455
8687

154/256
4

30/08/2
564

9,220.00
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

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64097045347

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,650.00 บาท

5,650.00 บาท

145070018003
1

ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง 5,650.00วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
14507001

80031
ร้านเอสเอ็มวัสดุ
ก่อสร้าง

64091404
2470

155/256
4

30/08/2
564

5,650.00
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

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64097057190

ซื้อวัสดุก่อสร้าง  จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,130.00 บาท

31,130.00 บาท

145070018003
1

ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง 31,130.00จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
14507001

80031
ร้านเอสเอ็มวัสดุ
ก่อสร้าง

64091404
8379

156/256
4

30/08/2
564

31,130.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64087392873

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,180.00 บาท

10,180.00 บาท

1450700180031 ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง 10,180.00จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1450700180031 ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง 640814318802 145/2564 13/08/2564 10,180.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64087673973

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46,530.00 บาท

46,530.00 บาท

145070018003
1

ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง 46,530.00จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
14507001

80031
ร้านเอสเอ็มวัสดุ
ก่อสร้าง

64081455
4190

153/256
4

30/08/2
564

46,530.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64087328646

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,917.00 บาท

11,917.00 บาท

1450700180031 ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง 11,917.00วัสดุก่อสร้างจำนวน 21 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1450700180031 ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง 640814269441 142/2564 05/08/2564 11,917.00 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

64087249350

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,880.00 บาท

20,880.00 บาท

1451400003452 ร้านสองพี่น้อง 20,880.00วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1451400003452 ร้านสองพี่น้อง 640814205761 140/2564 10/08/2564 20,880.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64097160111

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,000.00 บาท

14,000.00 บาท

145140000345
2

ร้านสองพี่น้อง 14,000.00เอ็นตัดหญ้าแบบเหลี่ยม (ม้วนใหญ่)1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
14514000

03452
ร้านสองพี่น้อง

64091414
3824

159/256
4

30/08/2
564

14,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64087382969

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,190.00 บาท

6,190.00 บาท

1450700180031 ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง 6,190.00จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1450700180031 ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง 640814309238 144/2564 13/08/2564 6,190.00 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

64087539739

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,155.00 บาท

11,155.00 บาท

1451400001387 ร้าน วัน-โอ-วัน 101 11,155.00จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1451400001387 ร้าน วัน-โอ-วัน 101 640814442730 148/2564 20/08/2564 11,155.00 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

64087545103

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,110.00 บาท

9,110.00 บาท

0455538000164 บริษัท ทรัพย์กวี โอ เอ เซ็นเตอร์ จำกัด 9,110.00จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0455538000164
บริษัท ทรัพย์กวี โอ เอ เซ็นเตอร์

จำกัด
640814447043 149/2564 20/08/2564 9,110.00 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

64087561805

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,850.00 บาท

16,850.00 บาท

0455538000164 บริษัท ทรัพย์กวี โอ เอ เซ็นเตอร์ จำกัด 16,850.00วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 7 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0455538000164
บริษัท ทรัพย์กวี โอ เอ เซ็นเตอร์

จำกัด
640814459428 150/2564 20/08/2564 16,850.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก




