


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64117435950

จ้างเหมาซ่อมปั๊มน้ำอัตโนมัติ โรงกรองน้ำดื่ม ม.7 (หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลอาจสามารถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,110.00 บาท

7,110.00 บาท

3459900163398 ร้านรณชัยการไฟฟ้า 7,110.00
จ้างเหมาซ่อมปั๊มน้ำอัตโนมัติ โรงกรองน้ำดื่ม ม.7 (หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลอาจ

สามารถ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3459900163398 ร้านรณชัยการไฟฟ้า 641114345230 16/2565 19/11/2564 7,110.00 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

64117216231

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ TATA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,100.00 บาท

6,100.00 บาท

3450500427209 ร้านอ้วนไดนาโม 6,100.00ซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อTATA หมายเลขทะเบียน บร 3602 ร้อยเอ็ด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3450500427209 ร้านอ้วนไดนาโม 641114171439 12/2565 02/11/2564 6,100.00 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

64117229152

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน บน-7968 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,230.00 บาท

8,230.00 บาท

3450500427209 ร้านอ้วนไดนาโม 8,230.00
ซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน บน-7968 ร้อยเอ็ด รหัส

ครุภัณฑ์ 001-50-0002
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3450500427209 ร้านอ้วนไดนาโม 641114182454 13/2565 02/11/2564 8,230.00 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

64117446404

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,750.00 บาท

8,750.00 บาท

3451400411841 ร้านวรรณชัยอิเล็กทรอนิกส์ 8,750.00จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3451400411841 ร้านวรรณชัยอิเล็กทรอนิกส์ 641114354220 17/2565 19/11/2564 8,750.00 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

64117525080

ซื้อแก๊สหุงต้ม (พฤศจิกายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,705.00 บาท

12,705.00 บาท

3451400200131 ร้านสามารถแก๊ส 12,705.00แก๊สหุงต้ม ขนาดบรรจุ 15 กก. (เดือน พฤศจิกายน 2564)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3451400200131 ร้านสามารถแก๊ส 641114418641 19/2565 01/11/2564 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

64117498336

ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

55,800.00 บาท

55,800.00 บาท

0453564003475 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูแอนด์ไอ ร้อยเอ็ด 55,800.00เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0453564003475 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูแอนด์ไอ ร้อยเอ็ด 641114396954 18/2565 25/11/2564 55,800.00 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

64117326008

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,880.00 บาท

5,880.00 บาท

1451400001387 ร้าน วัน-โอ-วัน 101 5,880.00กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 70 แกรม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1451400001387 ร้าน วัน-โอ-วัน 101 641114257200 15/2565 09/11/2564 5,880.00 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

64117195290

ซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามปืน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

1469900147604 ร้าน เซฟโก้ ไฟร์ เทรดดิ้ง 52,000.00
หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามปืน  สามารถปรับปริมาณน้ำได้ 4 ระดับ เพื่อใช้ต่อเข้ากับ

สายส่งน้ำดับเพลิงได้ 2 แบบ ทั้งแบบข้อต่อเกลียว และแบบข้อต่อสวมเร็ว
1

3230300037867 ร้านสยามการไฟฟ้า 54,000.00

3450500664570 ร้านมานะการดับเพลิง 50,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3450500664570 ร้านมานะการดับเพลิง 641114154327 14/2565 08/11/2564 50,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก




