
แบบ สขร.1

รายช่ือผู
เสนอราคา ผู
ได
รับการคัดเลือกและราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ
าง หรือข
อตกลงในการซ้ือ

1 จัดซ้ือไส
กรองเมนเบรน RO รุ)น BW-4040 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง ร
าน เอ เชีย วอเตอร3 ร
าน เอ เชีย วอเตอร3 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 52/2563

จํานวน 8,000 บาท จํานวน 8,000 บาท ลงวันท่ี 3 ก.พ. 2563

2 จัดซือแก;สหุ)งต
ม จํานวน 21 ถัง 8,778 8,778 เฉพาะเจาะจง ร
าน สามารถแก;ส ร
าน สามารถแก;ส ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 63/2563

จํานวน 8,778 บาท จํานวน 8,778 บาท ลงวันท่ี 3 ก.พ. 2563

3 จ
างเหมาซ)อมแซมรถยนต3 ทะเบียน บ 8240 ร
อยเอ็ด 1,620 1,620 เฉพาะเจาะจง ร
าน โอ@การช)าง ร
าน โอ@การช)าง ใบส่ังจ
างเลขท่ี 266/2563

จํานวน 1,620 บาท จํานวน 1,620 บาท ลงวันท่ี 6 ก.พ. 2563

4 จ
างเหมาเล้ียงรับรองอาหารว)างในการประชุมสภาเทศบาล 750 750 เฉพาะเจาะจง นางกุล  สุทธวา นางกุล  สุทธวา ใบส่ังจ
างเลขท่ี 272/2563

จํานวน 750 บาท จํานวน 750 บาท ลงวันท่ี 7 ก.พ. 2563

5 จ
างเหมาปะยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-8644 500 500 เฉพาะเจาะจง ร
าน จ@องการยาง ร
าน จ@องการยาง ใบส่ังจ
างเลขท่ี 276/2563

จํานวน 500 บาท จํานวน 500 บาท ลงวันท่ี 11 ก.พ. 2563

6 จัดซ้ือกระดาษ A4  จํานวน 40 ลัง 21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 56/2563

จํานวน 21,000 บาท จํานวน 21,000 บาท ลงวันท่ี 11 ก.พ. 2563

7 จ
างเหมาซ)อมแซมกล
องวงจรปHด 1,700 1,700 เฉพาะเจาะจง ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร3 ร
าน บี เอส ที คอมพิวเตอร3 ใบส่ังจ
างเลขท่ี 330/2563

จํานวน 1,700 บาท จํานวน 1,700 บาท ลงวันท่ี 17 ก.พ. 2563

8 จัดซ้ือครุภัณฑ3โฆษณาและเผยแพร) กล
องวงจรปHด 65,500 65,500 เฉพาะเจาะจง ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร3 ร
าน บี เอส ที คอมพิวเตอร3 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 59/2563

จํานวน 65,500 บาท จํานวน 65,500 บาท ลงวันท่ี 18 ก.พ. 2563

9 จัดซ้ือครุภัณฑ3โฆษณาและเผยแพร) จอโทรทศัน3 แอล อี ดี 11,700 11,700 เฉพาะเจาะจง ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร3 ร
าน บี เอส ที คอมพิวเตอร3 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 60/2563

จํานวน 11,700 บาท จํานวน 11,700 บาท ลงวันท่ี 18 ก.พ. 2563

10 จ
างเหมาซ)อมแซมเตาเผาขยะ 67,000 67,000 เฉพาะเจาะจง นายศุภมงคล  จันทร3ราช นายศุภมงคล  จันทร3ราช ใบส่ังจ
างเลขท่ี 58/2563

จํานวน 67,000 บาท จํานวน 67,000 บาท ลงวันท่ี 24 ก.พ. 2563

11 จัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟOา ขนาด 800 VA 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร3 ร
าน บี เอส ที คอมพิวเตอร3 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 59/2563

จํานวน 2,500 บาท จํานวน 2,500 บาท ลงวันท่ี 24 ก.พ. 2563

12 จัดซ้ือแผงยึดติดทีวีติดผนัง 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร3 ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร3 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 291/2563

จํานวน 1,500 บาท จํานวน 1,500 บาท ลงวันท่ี 24 ก.พ. 2563
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                                                                                   สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในรอบเดือน กุมภาพันธ! 2563

                                                   เทศบาลตําบลอาจสามารถ

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ
าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ
าง

                          วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ! พ.ศ.2563



13 จ
างเหมาซ)อมแซมรถจักรยานยนต3 ทะเบียน กลต 308 ร
อยเอ็ด 1,040 1,040 เฉพาะเจาะจง ร
าน ธวัชชัย กุญแจ ร
าน ธวัชชัย กุญแจ ใบส่ังจ
างเลขท่ี 331/2563

จํานวน 1,040 บาท จํานวน 1,040 บาท ลงวันท่ี 24 ก.พ. 2563

14 จ
างเหมาติดต้ังสายแลนภายในสํานักงานเทศบาล 4,600 4,600 เฉพาะเจาะจง ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร3 ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร3 ใบส่ังจ
างเลขท่ี 332/2563

จํานวน 4,600 บาท จํานวน 4,600 บาท ลงวันท่ี 24 ก.พ. 2563

15 จัดซ้ือคลอรีนผง จํานวน 6 ถัง 21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง ร
าน โฟร3เอส ร
าน โฟร3เอส ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 61/2563

จํานวน 21,000 บาท จํานวน 21,000 บาท ลงวันท่ี 25 ก.พ. 2563
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