


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64067218892

ซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน 33 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,705.00 บาท

12,705.00 บาท

3451400200131 ร้านสามารถแก๊ส 12,705.00จัดซื้อแก๊สหุงต้ม เดือนพฤษภาคม 25641

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3451400200131 ร้านสามารถแก๊ส 640614178649 112/2564 03/05/2564 12,705.00 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

64057165271

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

3451400411841 ร้านวรรณชัยอิเล็กทรอนิกส์ 8,000.00จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3451400411841 ร้านวรรณชัยอิเล็กทรอนิกส์ 640514141542 104/2564 05/05/2564 8,000.00 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

64057417803

จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,500.00 บาท

7,500.00 บาท

3310200392630 นายโสภี เย็นใจ 7,500.00จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำหอยโข่ง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3310200392630 นายโสภี เย็นใจ 640514349920 109/2564 25/05/2564 7,500.00 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

64057351005

จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำหอยโข่ง (ที่โรงสูบน้ำขึ้นหอถังสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

3310200392630 นายโสภี เย็นใจ 8,000.00จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำหอยโข่ง (ที่โรงสูบน้ำขึ้นหอถังสูง)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3310200392630 นายโสภี เย็นใจ 640514293887 107/2564 18/05/2564 8,000.00 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

64057251725

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน 82-9654 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,600.00 บาท

8,600.00 บาท

3450500427209 ร้านอ้วนไดนาโม 8,600.00จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน 82-9654 ร้อยเอ็ด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3450500427209 ร้านอ้วนไดนาโม 640514243495 105/2564 17/05/2564 8,600.00 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

64057247112

จ้างเหมาดูดโคลนตมออกจากถัง (พักน้ำใส) ผลิตน้ำประปา เทศบาลตำบลอาจสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

3460800228198 นางสาวถนอม ภูต้อม 30,000.00จ้างเหมาดูดโคลนตมออกจากถัง (พักน้ำใส) ผลิตน้ำประปา เทศบาลตำบลอาจสามารถ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3460800228198 นางสาวถนอม ภูต้อม 640514206599 106/2564 17/05/2564 30,000.00 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

64067247760

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,300.00 บาท

6,300.00 บาท

5451400026587 ร้าน นิวซีล็อค 6,300.00จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือน พฤษภาคม 25641

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5451400026587 ร้าน นิวซีล็อค 640614202142 111/2564 03/05/2564 6,300.00 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

64057400744

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49,280.00 บาท

49,280.00 บาท

3450600411304 อำพลวิทยาภัณฑ์ 30,690.00โต๊ะทำงานตัวใหญ่1

3450600411304 อำพลวิทยาภัณฑ์ 18,590.00เก้าอี้ผู้บริหารหุ้มหนังตัวใหญ่2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3450600411304 อำพลวิทยาภัณฑ์ 640514336555 108/2564 24/05/2564 49,280.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก




