


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

65067499106

จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า หลังขุด       ยี่ห้อ FOTON หมายเลขทะเบียน ตค 3235 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

57,990.00 บาท

57,990.00 บาท

3451100705806 นายอำนาจ ลาขุมเหล็ก 57,990.00
เหมาซ่อมแซมรถตักหน้า หลังขุด   ยี่ห้อ FOTON หมายเลขทะเบียน ตค 3235

ร้อยเอ็ด
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3451100705806 นายอำนาจ ลาขุมเหล็ก 650614405835 90/2565 08/06/2565 57,990.00 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

65067447740

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน 82-9654 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,800.00 บาท

6,800.00 บาท

3451100705806 นายอำนาจ ลาขุมเหล็ก 6,800.00เหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน 82-9654 ร้อยเอ็ด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3451100705806 นายอำนาจ ลาขุมเหล็ก 650614364157 88/2565 07/06/2565 6,800.00 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

65067471673

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้อ HINO ทะเบียน 81-8644 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,250.00 บาท

7,250.00 บาท

3451100705806 นายอำนาจ ลาขุมเหล็ก 7,250.00จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้อ HINO ทะเบียน 81-8644 ร้อยเอ็ด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3451100705806 นายอำนาจ ลาขุมเหล็ก 650614401512 89/2565 07/06/2565 7,250.00 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

65067258798

จ้างเหมาติดตั้งฐานจุดบั้งไฟ ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,500.00 บาท

9,500.00 บาท

3451400122296 นายคำพอง  ชิตวงษ์ 9,500.00จ้างเหมาติดตั้งฐานจุดบั้งไฟ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3451400122296 นายคำพอง  ชิตวงษ์ 650614213377 94/2565 10/06/2565 9,500.00 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

65067379143

จ้างเหมาเติมน้ำยาถังดับเพลิง จำนวน 15 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3450500664570 ร้านมานะการดับเพลิง 9,000.00จ้างเหมาเติมน้ำยาถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3450500664570 ร้านมานะการดับเพลิง 650614309933 95/2565 15/06/2565 9,000.00 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

65067504038

จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ-8392 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,371.60 บาท

9,371.60 บาท

0405521000093 บริษัท โตโยต้าร้อยเอ็ด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 9,371.60จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ-8392 ร้อยเอ็ด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0405521000093
บริษัท โตโยต้าร้อยเอ็ด ผู้จำหน่ายโต

โยต้า จำกัด
650614410782 91/2565 07/06/2565 9,371.60 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

65067426403

จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60,000.00 บาท

60,000.00 บาท

0453557001233 ห้างหุ่นส่วนจำกัด ท่าม่วง 60,000.00
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น มีที่นั่งไม่น้อยกว่า 46 ที่นั่ง กำหนดระยะ

เดินทางระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2565 (4 วัน)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0453557001233 ห้างหุ่นส่วนจำกัด ท่าม่วง 650614359759 96/2565 21/06/2565 60,000.00 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

65067338068

ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารสีดำ จำนวน 45 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,250.00 บาท

11,250.00 บาท

3451200207433 ร้านมงคล 11,250.00จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารสีดำ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3451200207433 ร้านมงคล 650614277807 92/2565 14/06/2565 11,250.00 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

65077258002

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 36 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,480.00 บาท

15,480.00 บาท

3451400200131 ร้านสามารถแก๊ส 15,480.00แก๊สหุงต้ม ขนาดบรรจุถังละ 15 กก.1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3451400200131 ร้านสามารถแก๊ส 650714206502 100/2565 01/06/2565 15,480.00 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

65067145368

ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ ยี่ห้อTATA หมายเลขทะเบียน บร 3602 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,000.00 บาท

6,000.00 บาท

3450600319912 ร้านพนมไพรการยาง 1 6,000.00
จัดซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ ยี่ห้อTATA หมายเลขทะเบียน บร 3602

ร้อยเอ็ด
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3450600319912 ร้านพนมไพรการยาง 1 650614118152 86/2565 01/06/2565 6,000.00 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

65067289983

ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

99,500.00 บาท

99,500.00 บาท

3450500664570 ร้านมานะการดับเพลิง 99,500.00ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 6 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3450500664570 ร้านมานะการดับเพลิง 650614241324 93/2565 15/06/2565 99,500.00 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

65067185465

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,580.00 บาท

5,580.00 บาท

0455538000164 บริษัท ทรัพย์กวี โอ เอ เซ็นเตอร์ จำกัด 5,580.00วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0455538000164
บริษัท ทรัพย์กวี โอ เอ เซ็นเตอร์

จำกัด
650614151584 87/2565 02/06/2565 5,580.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก




