


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64097568969

จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV ยี่ห้อ hi-view NVR 9700 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,500.00 บาท

5,500.00 บาท

3480100535365 ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ 5,500.00จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV ยี่ห้อ hi-view NVR 97001

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480100535365 ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ 640914468626 171 16/09/2564 5,500.00 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

64097212276

จ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,808.80 บาท

14,808.80 บาท

0105546096453 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 14,808.80จ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105546096453
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศ

ไทย) จำกัด
640914177487 160/2564 07/09/2564 14,808.80 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

64097591296

จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,371.00 บาท

16,371.00 บาท

0105550095270 บริษัท นายทำถูก จำกัด 16,371.00
จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลตำบลอาจสามารถ ประจำปี

2564
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105550095270 บริษัท นายทำถูก จำกัด 640914638300 172/2564 20/09/2564 16,371.00 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

64097751340

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ TATA ทะเบียน บร 3602 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,400.00 บาท

8,400.00 บาท

3451400623244 ร้าน โอ๋การช่าง 8,400.00จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ TATA ทะเบียน บร 3602 ร้อยเอ็ด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3451400623244 ร้าน โอ๋การช่าง 640914606410 177/2564 23/09/2564 8,400.00 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

64097464525

จ้างเหมาซ่อมแซมรถเข็นขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,580.00 บาท

24,580.00 บาท

3451400578711 นางนริศรา จันทะวี 24,580.00จ้างเหมาซ๋อมแซมรถเข็นขยะ จำนวน 19 คัน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3451400578711 นางนริศรา จันทะวี 640914378846 168/2564 07/09/2564 24,580.00 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

64097449410

จ้างซ่อมปล่องควันเตาเผาขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,610.00 บาท

35,610.00 บาท

5459990001313 ร้านเอยูเอ็นการช่าง 35,610.00ซ่อมปล่องควันเตาเผาขยะ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5459990001313 ร้านเอยูเอ็นการช่าง 640914355701 167/2564 15/09/2564 35,610.00 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

64097671591

จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Hub Switch ระบบอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร  พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,600.00 บาท

11,600.00 บาท

1459900007241 ฟรีดร้อม คอมพิวเตอร์ 11,600.00
- ติดตั้งอุปกรณ์ Hub Switch ระบบอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร Hub Switch Gigabit

10/100/1000/16 Ports/Unmanaged
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1459900007241 ฟรีดร้อม คอมพิวเตอร์ 640914540685 174/2564 20/09/2564 11,600.00 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

64087262094

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,500.00 บาท

10,500.00 บาท

1100200885011 อี.ที.ที.ก็อปปี้ 10,500.00เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 25641

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100200885011 อี.ที.ที.ก็อปปี้ 640818000848 1/2564 01/07/2564 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

64097736019

ซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน 30 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,550.00 บาท

11,550.00 บาท

3451400200131 ร้านสามารถแก๊ส 11,550.00จัดซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาดบรรจุ ถังละ 15 กก.1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3451400200131 ร้านสามารถแก๊ส 640914599497 176/2564 01/09/2564 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

64097290539

ซื้อคลอรีน จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,000.00 บาท

35,000.00 บาท

1451400003452 ร้านสองพี่น้อง 35,000.00คลอรีน ขนาดบรรจุ ถังละ 50 กก.1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1451400003452 ร้านสองพี่น้อง 640914242503 163/2564 08/09/2564 35,000.00 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

64097370763

ซื้อเครื่องกวนผสมสารเคมีและของเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,450.00 บาท

12,450.00 บาท

1451400003452 ร้านสองพี่น้อง 12,450.00จัดซื้อเครื่องกวนผสมสารเคมีและของเหลว1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1451400003452 ร้านสองพี่น้อง 640914304575 164/2564 08/09/2564 12,450.00 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

64097651647

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,000.00 บาท

16,000.00 บาท

0455538000105 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จำกัด 16,000.00เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0455538000105 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จำกัด 640914523027 173/2564 21/09/2564 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

64097775210

ชุดกีฬา จำนวน 23 ชุด

6,900.00 บาท

6,900.00 บาท

3430200210409 ร้านพัชรามลโต 6,900.00ชุดกีฬา จำนวน 23  ชุด ประกอบด้วย เสื้อ+กางเกง+ถุงเท้า1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3430200210409 ร้านพัชรามลโต 640914625852 178/2564 15/09/2564 6,900.00 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

64097679535

ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์  จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,500.00 บาท

17,500.00 บาท

1459900007241 ฟรีดร้อม คอมพิวเตอร์ 17,500.00ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1459900007241 ฟรีดร้อม คอมพิวเตอร์ 640914546497 175/2564 20/09/2564 17,500.00 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

64097412088

ซื้อถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,000.00 บาท

7,000.00 บาท

1451400003452 ร้านสองพี่น้อง 7,000.00ถังพลาสติก ขนาด 200 ลิตร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1451400003452 ร้านสองพี่น้อง 640914354294 166/2564 10/09/2564 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

64097249717

ซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,000.00 บาท

7,000.00 บาท

0455538000164 บริษัท ทรัพย์กวี โอ เอ เซ็นเตอร์ จำกัด 7,000.00
โทรศัพท์สำนักงาน-มีสายเชื่อมระหว่างตัวโทรศัพท์ -มีสัญญาณไฟแสดงสายเรียกเข้า -

ปรับระดับเสียงความดังกริ่ง 3 ระดับ (ปิด ต่ำ สูง)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0455538000164
บริษัท ทรัพย์กวี โอ เอ เซ็นเตอร์

จำกัด
640914207127 162/2564 09/09/2564 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

64097757281

ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มไดโว่ ปั๊มแช่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,500.00 บาท

13,500.00 บาท

1450700180031 ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง 13,500.00
เครื่องสูบน้ำ (ปั๊มไดโว่ ปั๊มแช่) ขนาด 2 นิ้ว-สามารถดูดน้ำ และมีขนาดท่อน้ำออกไม่

น้อยกว่า 2 นิ้ว
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1450700180031 ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง 640914609811 179 20/09/2564 13,500.00 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

64097388749

ซื้อปั๊มสูบจ่ายสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,000.00 บาท

11,000.00 บาท

1451400003452 ร้านสองพี่น้อง 11,000.00ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1451400003452 ร้านสองพี่น้อง 640914315876 165/2564 09/09/2564 11,000.00 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

64097553874

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,064.00 บาท

8,064.00 บาท

0455538000164 บริษัท ทรัพย์กวี โอ เอ เซ็นเตอร์ จำกัด 8,064.00วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0455538000164
บริษัท ทรัพย์กวี โอ เอ เซ็นเตอร์

จำกัด
640914449412 170/2564 13/09/2564 8,064.00 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

64097478215

ซื้อสารส้มชนิดผง จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

70,000.00 บาท

70,000.00 บาท

1451400003452 ร้านสองพี่น้อง 70,000.00สารส้มชนิดผง (1 ถุง บรรจุ 25 กก.)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1451400003452 ร้านสองพี่น้อง 640914379014 169/2564 14/09/2564 70,000.00 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

64097786097

ซื้อหินลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39,700.00 บาท

39,700.00 บาท

0453551000961 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนาวัสดุ 39,701.28หินลูกรัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0453551000961 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนาวัสดุ 640914636519 180/2564 21/09/2564 39,700.00 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

64097238687

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,250.00 บาท

5,250.00 บาท

0455538000164 บริษัท ทรัพย์กวี โอ เอ เซ็นเตอร์ จำกัด 5,250.00กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0455538000164
บริษัท ทรัพย์กวี โอ เอ เซ็นเตอร์

จำกัด
640914199124 161/2564 03/09/2564 5,250.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก




