
แบบ สขร.1

รายช่ือผู
เสนอราคา ผู
ได
รับการคัดเลือกและราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ
าง หรือข
อตกลงในการซ้ือ

1 จ
างเหมาซ%อมแซมรถจักรยานยนต' ทะเบียน กลต 803 รอ 500 500 เฉพาะเจาะจง ร
าน ธวัชชัย กุญแจ ร
าน ธวัชชัย กุญแจ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 119/2563

รหัส 024-52-0003 จํานวน 500 บาท จํานวน 500 บาท ลงวันท่ี 7 ธ.ค. 2563

2 จ
างเหมาซ%อมแซมรถขยะคันใหญ% ทะเบียน 81-8644 ร
อยเอ็ด 2,590 2,590 เฉพาะเจาะจง ร
าน โอ=การช%าง ร
าน โอ=การช%าง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 141/2563

จํานวน 2,590 บาท จํานวน 2,590 บาท ลงวันท่ี 14 ธ.ค. 2563

3 จ
างเหมาซ%อมแซมมอเตอร'ป?@มนํ้าอัตโนมัติโรงกรองนํ้า 1,630 1,630 เฉพาะเจาะจง ร
าน รณชัยการไฟฟDา ร
าน รณชัยการไฟฟDา ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 158/2563

จํานวน 1,630 บาท จํานวน 1,630 บาท ลงวันท่ี 7 ธ.ค. 2563

4 จ
างเหมาซ%อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ รหัส 420-54-0017 1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง ร
าน วรรณชัยอิเล็กทรอนิกส' ร
าน วรรณชัยอิเล็กทรอนิกส' ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 160/2563

จํานวน 1,600 บาท จํานวน 1,600 บาท ลงวันท่ี 14 ธ.ค. 2563

5 จ
างเหมาซ%อมแซมรถบรรทุกนํ้าดับเพลิง ทะเบียน 81-8414 4,960 4,960 เฉพาะเจาะจง อู% ช
างเซอร'วิส อู% ช
างเซอร'วิส ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 162/2563

จํานวน 4,960 บาท จํานวน 4,960 บาท ลงวันท่ี 15 ธ.ค. 2563

6 จ
างเหมาจัดทําปDายไวนิล ชีวิตวิถีใหม%ขับขี่อย%างปลอดภัย 3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง ร
าน ตองเก
าเลเซอร'ปร้ิน ร
าน ตองเก
าเลเซอร'ปร้ิน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 163/2563

จํานวน 3,600 บาท จํานวน 3,600 บาท ลงวันท่ี 7 ธ.ค. 2563

7 จัดซ้ือโคมไฟสําหรับใช
กับรถดับเพลิง จํานวน 3 ดวง 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง ร
าน มานะการดับเพลิง ร
าน มานะการดับเพลิง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 28/2563

จํานวน 7,500 บาท จํานวน 7,500 บาท ลงวันท่ี 7 ธ.ค. 2563

8 จ
างเหมาเติมนํ้ายาถังดับเพลิง 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง ร
าน มานะการดับเพลิง ร
าน มานะการดับเพลิง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 29/2563

จํานวน 9,000 บาท จํานวน 9,000 บาท ลงวันท่ี 7 ธ.ค. 2563

9 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 99,000 99,000 เฉพาะเจาะจง ร
าน มานะการดับเพลิง ร
าน มานะการดับเพลิง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 30/2563

จํานวน 99,000 บาท จํานวน 99,000 บาท ลงวันท่ี 7 ธ.ค. 2563

10 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร' 10,260 10,260 เฉพาะเจาะจง ร
าน ปร้ินเตอร'เซอร'วิส ร
าน ปร้ินเตอร'เซอร'วิส ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 31/2563

จํานวน 10,260 บาท จํานวน 10,260 บาท ลงวันท่ี 7 ธ.ค. 2563

11 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 8,751 8,751 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี ที ซัพพลาย ร
าน บี ที ซัพพลาย ใบส่ังจ
างเลขท่ี 32/2563

จํานวน 8,751 บาท จํานวน 8,751 บาท ลงวันท่ี 7 ธ.ค. 2563

12 จัดซ้ือวัสดุงานบ
านงานครัว 12,454 12,454 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี ที ซัพพลาย ร
าน บี ที ซัพพลาย ใบส่ังจ
างเลขท่ี 33/2563

จํานวน 12,454 บาท จํานวน 12,454 บาท ลงวันท่ี 7 ธ.ค. 2563
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                                                                                   สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

                                                   เทศบาลตําบลอาจสามารถ

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ
าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ
าง

                          วันท่ี  30  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563



13 จัดซ้ือวัสดุก%อสร
าง 36,629 36,629 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 34/2563

จํานวน 36,629 บาท จํานวน 36,629 บาท ลงวันท่ี 7 ธ.ค. 2563

14 จ
างเหมาซ%อมแซมรถเข็นสุกรโรงฆ
าสัตว' 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง ร
าน เอยูเอ็นการช%าง ร
าน เอยูเอ็นการช%าง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 35/2563

จํานวน 15,000 บาท จํานวน 15,000 บาท ลงวันท่ี 14 ธ.ค. 2563

15 จัดซ้ือส่ิงพิมพ'รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 96,000 96,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันใจการพิมพ'จํากัด บริษัท ทันใจการพิมพ'จํากัด ใบส่ังจ
างเลขท่ี 36/2563

จํานวน 96,000 บาท จํานวน 96,000 บาท ลงวันท่ี 14 ธ.ค. 2563
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