


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

65077294753

จ้างเหมาขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเพลินจิต บ้านชูชาติ หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

310,700.00 บาท

310,700.00 บาท

0455557000280 บริษัท ร้อยเอ็ดดีไซน์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด 330,000.00ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเพลินจิต บ้านชูชาติ หมู่ที่ ๗-หมู่ที่ ๑๕1

0455558000461 บริษัท รุ่งเรืองแอสฟัลท์ จำกัด 325,000.00

0455564001024 บริษัท เมืองสรวงคอนกรีต จำกัด 310,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0455564001024 บริษัท เมืองสรวงคอนกรีต จำกัด 650722014695 10/2565 27/07/2565 310,000.00 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

65077544829

จ้างเหมาซ่อมปั๊มน้ำเมมเบรน โรงกรองน้ำดื่ม  บ้านอาจสามารถ ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,321.50 บาท

13,321.50 บาท

0453562001645 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชียวอเตอร์ 101 13,321.50จ้างเหมาซ่อมปั๊มน้ำเมมเบรน โรงกรองน้ำดื่ม  บ้านอาจสามารถ ม.131

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0453562001645 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชียวอเตอร์ 101 650714434901 108/2565 01/07/2565 13,321.50 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

65077219046

จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37,525.00 บาท

37,525.00 บาท

3480100535365 ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ 37,525.00จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480100535365 ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ 650714205934 98/2565 01/07/2565 37,525.00 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

65077065826

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิวแอสฟัลท์คอนกรีตถนนเพลินจิต  เชื่อมกับถนนร่วมมิตร  บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

240,000.00 บาท

240,000.00 บาท

0455564001024 บริษัท เมืองสรวงคอนกรีต จำกัด 239,500.00
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิว

แอสฟัลท์คอนกรีตถนนเพลินจิต  เชื่อมกับถนนร่วมมิตร  บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0455564001024 บริษัท เมืองสรวงคอนกรีต จำกัด 650722003126 9/2565 12/07/2565 239,500.00 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

65067595938

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    โดยปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนเพลินจิต  บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

258,900.00 บาท

258,900.00 บาท

0455564001024 บริษัท เมืองสรวงคอนกรีต จำกัด 258,000.00
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    โดยปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิว

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนเพลินจิต  บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0455564001024 บริษัท เมืองสรวงคอนกรีต จำกัด 650722002243 8/2565 12/07/2565 258,000.00 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

65077526193

จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

0453557001250 หจก.บัสวงศ์สวัสดิ์ 30,000.00จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0453557001250 หจก.บัสวงศ์สวัสดิ์ 650714419902 105/2565 20/07/2565 30,000.00 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

65077518394

ซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน 36 ถัง (เดือนกรกฎาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,020.00 บาท

16,020.00 บาท

3451400200131 ร้านสามารถแก๊ส 16,020.00จัดซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาดบรรจุ ถังละ 15 กก.1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3451400200131 ร้านสามารถแก๊ส 650714429932 109/2565 01/07/2565 16,020.00 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

65087076779

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,300.00 บาท

11,300.00 บาท

1450700180031 ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง 11,300.00ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1450700180031 ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง 650814069654 103/2565 22/07/2565 11,300.00 ส่งงานตามกำหนด 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

65087144380

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100,785.00 บาท

100,785.00 บาท

1450700180031 ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง 100,785.00จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1450700180031 ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง 650814122534 113/2565 27/07/2565 100,785.00 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

65087116170

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ลูกยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,050.00 บาท

6,050.00 บาท

1450700180031 ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง 6,050.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่งลูกยาง  15 KR-6020 จำนวน 5  ลูกลูกยาง  10 KR-5018

จำนวน 5 ลูก
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1450700180031 ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง 650814111205 112/2565 27/07/2565 6,050.00 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

65077545188

ซื้อไส้กรอง จำนวน 1 ไส้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,523.00 บาท

9,523.00 บาท

0453562001645 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชียวอเตอร์ 101 9,523.00ไส้กรอง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0453562001645 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชียวอเตอร์ 101 650714435133 07/2565 18/07/2565 9,523.00 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

65077538282

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินกรวดกรองน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,988.00 บาท

8,988.00 บาท

0453562001645 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชียวอเตอร์ 101 8,988.00หินกรวดกรอง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0453562001645 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชียวอเตอร์ 101 650714429752 106/2565 04/07/2565 8,988.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก




