


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

64127474594

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน 81-8414 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39,200.00 บาท

39,200.00 บาท

1459900007250 ร้านไทยไฟร์แอนด์เรสกิว 39,200.00เหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน 81-8414 ร้อยเอ็ด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1459900007250 ร้านไทยไฟร์แอนด์เรสกิว 641214394021 25/2565 20/12/2564 39,200.00 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

64127246889

จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ-8392 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,715.60 บาท

9,715.60 บาท

0405521000093 บริษัท โตโยต้าร้อยเอ็ด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 9,715.60จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ-8392 ร้อยเอ็ด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0405521000093
บริษัท โตโยต้าร้อยเอ็ด ผู้จำหน่ายโต

โยต้า จำกัด
641214198857 21/2565 07/12/2564 9,715.60 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

65017052160

ซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน 42 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,170.00 บาท

16,170.00 บาท

3451400200131 ร้านสามารถแก๊ส 16,170.00แก๊สหุงต้ม ขนาดบรรจุ 15 กก.1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3451400200131 ร้านสามารถแก๊ส 650114044319 26/2565 01/12/2564 16,170.00 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

64127438629

ซื้อมิเตอร์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,800.00 บาท

30,800.00 บาท

1450700180031 ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง 30,800.00มิเตอร์น้ำ 40 ตัว1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1450700180031 ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง 641214360127 24/2565 17/12/2564 30,800.00 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

64127433737

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน  22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

69,180.00 บาท

69,180.00 บาท

1450700180031 ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง 69,180.00จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1450700180031 ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง 641214362504 23/2565 17/12/2564 69,180.00 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

64127205193

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,850.00 บาท

16,850.00 บาท

0453564003475 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูแอนด์ไอ ร้อยเอ็ด 16,850.00จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0453564003475 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูแอนด์ไอ ร้อยเอ็ด 641214165187 20/2565 03/12/2564 16,850.00 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

64127314062

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,400.00 บาท

6,400.00 บาท

3450500427209 ร้านอ้วนไดนาโม 6,400.00
แบตเตอร์รี่ ยี่ห้อ FB รุ่น Hybrid F-135 12 โวลต์ 85 แอมป์   - แผ่นธาตุ 15 แผ่น/

ช่อง  - ขนาด 171x304x225 มม.
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3450500427209 ร้านอ้วนไดนาโม 641214263088 22/2565 07/12/2564 6,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก




