
แบบ สขร.1

รายช่ือผู
เสนอราคา ผู
ได
รับการคัดเลือกและราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ
าง หรือข
อตกลงในการซ้ือ

1 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร'หรือการแพทย' 12,198 12,198 เฉพาะเจาะจง ร
าน เอ เชียววอเตอร' 101 ร
าน เอ เชียววอเตอร' 101 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 139/2563

จํานวน 12,198 บาท จํานวน 12,198 บาท ลงวันท่ี 4 ส.ค. 2563

2 จ
างเหมาเล้ียงรับรองอาหารว8างในการประชุมสภา 850 850 เฉพาะเจาะจง นางดํา  ธรรมลา นางดํา  ธรรมลา ใบส่ังจ
างเลขท่ี 646/2563

จํานวน 850 บาท จํานวน 850 บาท ลงวันท่ี 4 ส.ค. 2563

3 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส8ง 3,900 3,900 เฉพาะเจาะจง ร
าน โอ=การช8าง ร
าน โอ=การช8าง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 139/2563

จํานวน 3,900 บาท จํานวน 3,900 บาท ลงวันท่ี 4 ส.ค. 2563

4 จัดซ้ือวัสดุก8อสร
าง ( คอนกรีตผสมเสร็จ) 5,700 5,700 เฉพาะเจาะจง หจก.ทองเพชรคอนกรีต หจก.ทองเพชรคอนกรีต ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 145/2563

จํานวน 5,700 บาท จํานวน 5,700 บาท ลงวันท่ี 7 ส.ค. 2563

5 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส8ง 2,300 2,300 เฉพาะเจาะจง ร
าน พนมไพรการยาง ร
าน พนมไพรการยาง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 679/2563

จํานวน 2,300 บาท จํานวน 2,300 บาท ลงวันท่ี 7 ส.ค. 2563

6 จัดซ้ือวัสดุก8อสร
าง ( คอนกรีตผสมเสร็จ) 12,350 12,350 เฉพาะเจาะจง หจก.ทองเพชรคอนกรีต หจก.ทองเพชรคอนกรีต ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 146/2563

จํานวน 12,350 บาท จํานวน 12,350 บาท ลงวันท่ี 10 ส.ค. 2563

7 จัดซ้ือวัสดุก8อสร
าง 6,620 6,620 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังจ
างเลขท่ี 147/2563

จํานวน 6,620 บาท จํานวน 6,620 บาท ลงวันท่ี 10 ส.ค. 2563

8 จ
างเหมาปะยางรถแท็รกเตอร' ทะเบียน ตฒ 3222 ร
อยเอ็ด 700 700 เฉพาะเจาะจง ร
าน จ=องการยาง ร
าน จ=องการยาง ใบส่ังจ
างเลขท่ี 681/2563

จํานวน 700 บาท จํานวน 700 บาท ลงวันท่ี 10 ส.ค. 2563

9 จ
างเหมาซ8อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ รหัส 420-54-0017 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร
าน ร
อยเอ็ดการไฟฟFา ร
าน ร
อยเอ็ดการไฟฟFา ใบส่ังจ
างเลขท่ี 687/2563

จํานวน 1,000 บาท จํานวน 1,000 บาท ลงวันท่ี 14 ส.ค. 2563

10 จ
างเหมาซ8อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ รหัส 420-54-0017 4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง ร
าน ร
อยเอ็ดการไฟฟFา ร
าน ร
อยเอ็ดการไฟฟFา ใบส่ังจ
างเลขท่ี 688/2563

จํานวน 4,200 บาท จํานวน 4,200 บาท ลงวันท่ี 14 ส.ค. 2563

11 จ
างเหมาเติมนํ้ายาเคร่ืองปรับอากาศ 2,175 2,175 เฉพาะเจาะจง ร
าน ร
อยเอ็ดการไฟฟFา ร
าน ร
อยเอ็ดการไฟฟFา ใบส่ังจ
างเลขท่ี 689/2563

จํานวน 2,175 บาท จํานวน 2,175 บาท ลงวันท่ี 14 ส.ค. 2563

12 จ
างเหมาเติมหมึกเคร่ืองปร้ิน 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร
าน ปร้ินเตอร'เซอร'วิส ร
าน ปร้ินเตอร'เซอร'วิส ใบส่ังจ
างเลขท่ี 690/2563

จํานวน 1,000 บาท จํานวน 1,000 บาท ลงวันท่ี 14 ส.ค. 2563
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                                                                                   สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในรอบเดือน สิงหาคม 2563

                                                   เทศบาลตําบลอาจสามารถ

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ
าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ
าง

                     วันท่ี  30  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ
าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
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13 จ
างเหมาเติมนํ้ายาเคร่ืองปรับอากาศ 2,160 2,160 เฉพาะเจาะจง ร
าน ร
อยเอ็ดการไฟฟFา ร
าน ร
อยเอ็ดการไฟฟFา ใบส่ังจ
างเลขท่ี 691/2563

จํานวน 2,160 บาท จํานวน 2,160 บาท ลงวันท่ี 14 ส.ค. 2563

14 จ
างเหมาดูดส่ิงปฏิกูล ห
องนํ้าห
องส
วมตลาดสดเทศบาล 600 600 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์  ตุลาใคร นายประสิทธิ์  ตุลาใคร ใบส่ังจ
างเลขท่ี 693/2563

จํานวน 600 บาท จํานวน 600 บาท ลงวันท่ี 17 ส.ค. 2563

15 จัดซ้ือวัสดุก8อสร
าง 1,950 1,950 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 706/2563

จํานวน 1,950 บาท จํานวน 1,950 บาท ลงวันท่ี 17 ส.ค. 2563

16 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส8ง 960 960 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 708/2563

จํานวน 960 บาท จํานวน 960 บาท ลงวันท่ี 18 ส.ค. 2563
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