


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64067288147

จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ยี่ห้อ MITSUBISHI ทะเบียน 81-8414 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,400.00 บาท

16,400.00 บาท

3310600178759 อู่ช้างเซอร์วิส 16,400.00
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ยี่ห้อ MITSUBISHI ทะเบียน 81-8414

ร้อยเอ็ด รหัสครุภัณฑ์ 006-35-0001
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3310600178759 อู่ช้างเซอร์วิส 640614234965 113/2564 14/06/2564 16,400.00 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

64077145986

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊สหุงต้ม) มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,240.00 บาท

9,240.00 บาท

3451400200131 ร้านสามารถแก๊ส 9,240.00จัดซื้อแก๊สหุงต้ม  ประจำเดือน มิถุนายน 25641

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3451400200131 ร้านสามารถแก๊ส 640714118330 121/2564 01/06/2564 9,240.00 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

64077126454

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,000.00 บาท

6,000.00 บาท

0453557000083 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ทองเพชรคอนกรีต 6,000.00จัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0453557000083
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ทองเพชร

คอนกรีต
640714147100 120/2564 28/06/2564 6,000.00 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

64067331790

ซื้อแบตเตอร์รี่รถจำนวน 7 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,900.00 บาท

26,900.00 บาท

3450500427209 ร้านอ้วนไดนาโม 26,900.00จัดซื้อแบตเตอรี่รถ จำนวน 7 ลูก1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3450500427209 ร้านอ้วนไดนาโม 640614271196 114/2564 15/06/2564 26,900.00 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

64067474021

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,180.00 บาท

9,180.00 บาท

0455538000164 บริษัท ทรัพย์กวี โอ เอ เซ็นเตอร์ จำกัด 9,180.00ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0455538000164
บริษัท ทรัพย์กวี โอ เอ เซ็นเตอร์

จำกัด
640614389725 116/2564 22/06/2564 9,180.00 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

64067470575

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,300.00 บาท

12,300.00 บาท

0455538000164 บริษัท ทรัพย์กวี โอ เอ เซ็นเตอร์ จำกัด 12,300.00จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0455538000164
บริษัท ทรัพย์กวี โอ เอ เซ็นเตอร์

จำกัด
640614386219 115/2564 22/06/2564 12,300.00 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

64067087316

ซื้อสิ่งของดำรงชีพ สำหรับมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,600.00 บาท

7,600.00 บาท

1480400033628 ร้านชีริว 7,600.00จัดซื้อสิ่งของดำรงชีพ สำหรับมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1480400033628 ร้านชีริว 640614075897 110/2564 02/06/2564 7,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก




