
      
 

                                           บันทึกข	อความ 

ส�วนราชการ  กองคลัง  เทศบาลตำบลอาจสามารถ  โทร.  0-4359-9071  ต�อ  14 
ท่ี รอ 53602 /                                    วันท่ี  1  เมษายน 2565 
เรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ/าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม  2565    
………………………………………………………………………………………….…………………………………….......... 
เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ 

 

  ด/วยงานพัสดุเทศบาลตำบลอาจสามารถ  ได/จัดทำรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ/าง (แบบ สขร.1) 
ประจำเดือน มีนาคม 2565 เพ่ือให/เป:นไปตามประกาศคณะกรรมการข/อมูลข�าวสารของราชการ  เรื่อง กำหนดให/
ข/อมูลข�าวสารเก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ/างของหน�วยงานของรัฐ เป:นข/อมูลข�าวสารท่ีต/องจัดไว/ให/
ประชาชนตรวจดูได/ตามมาตรา 9(8) แห�งพระราชบัญญัติข/อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ลงวันท่ี 16 
กุมภาพันธC 2558 และเป:นไปตามการประเมินคุณธรรม  และความโปร�งใสในการดำเนินงาน  ของหน�วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปUงบประมาณ 2564 โดยเฉพาะอย�างยิ่ง  การจัดซ้ือจัด
จ/างภาครัฐท่ีจะต/องแสดงถึงความโปร�งใส  ตรวจสอบได/ ในการดำเนินงานอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิด
ความคุ/มค�า และสมประโยชนCต�อภาครัฐ 
 

  ในการนี้ งานพัสดุเทศบาลตำบลอาจสามารถ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ/าง  
(แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2565  และขออนุญาตประชาสัมพันธCบนเว็บไซตCของหน�วยงาน  

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 

 
                
               (นายไพศาล  คชภูธร)                                               (นางไพรรินทรC  หาญสุริยC) 
           เจ/าพนักงานพัสดุชำนาญงาน                                             หวัหน/าเจ/าหน/าท่ีพัสดุ       
                                                                                      
   เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ 
            เพ่ือโปรดทราบ/ประชาสัมพันธ$                                เพ่ือโปรดทราบ/ประชาสัมพันธ$                                          

   
      (นางนวลรัตนC  พันธโคตร)                       
รองนายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ                         

เห็นชอบ 

 
                                                 
                                                
 



















ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

65047064259

จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,550.00 บาท

8,550.00 บาท

3480100535365 ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ 8,550.00จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480100535365 ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ 650414050209 54/2565 08/03/2565 8,550.00 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

65037371655

จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

3480100535365 ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ 12,000.00จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480100535365 ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ 650314307129 53/2565 14/03/2565 12,000.00 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

65047053840

ซื้อแก๊สหุงต้ม เดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,860.00 บาท

13,860.00 บาท

3451400200131 ร้านสามารถแก๊ส 13,860.00แก๊สหุงต้ม ขนาดบรรจุ 15 กก. (เดือน มีนาคม 2565)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3451400200131 ร้านสามารถแก๊ส 650414044060 56/2565 01/03/2565 13,860.00 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

65037306615

ซื้อลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

97,000.00 บาท

97,000.00 บาท

0453565000631 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุจิตราก่อสร้าง 97,000.00ลูกรัง 720 ลูกบาศก์เมตร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0453565000631 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุจิตราก่อสร้าง 650314251501 50/2565 14/03/2565 97,000.00 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

65037103911

ซื้อสารส้มชนิดผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,000.00 บาท

35,000.00 บาท

1451400144242 ร้านทรัพย์รุ่งเรือง 35,000.00สารส้มชนิดผง ขนาดบรรจุถุงละ 25 กก.1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1451400144242 ร้านทรัพย์รุ่งเรือง 650314088969 51/2565 01/03/2565 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

65037542099

ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

70,000.00 บาท

70,000.00 บาท

1451400144242 ร้านทรัพย์รุ่งเรือง 35,000.00สารส้ม1

1451400144242 ร้านทรัพย์รุ่งเรือง 35,000.00คลอรีน2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1451400144242 ร้านทรัพย์รุ่งเรือง 650314449327 55/2565 28/03/2565 70,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


