
แบบ สขร.1

รายช่ือผู
เสนอราคา ผู
ได
รับการคัดเลือกและราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ
าง หรือข
อตกลงในการซ้ือ

1 จ
างเหมาซ%อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร( 500 500 เฉพาะเจาะจง ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร( ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร( ใบส่ังจ
างเลขท่ี 620/2563

จํานวน 500 บาท จํานวน 500 บาท ลงวันท่ี 2 ก.ค. 2563

2 จ
างเหมาเติมหมึกคอมพิวเตอร( 2,200 2,200 เฉพาะเจาะจง ร
าน ปร้ินเตอร(เซอร(วิส ร
าน ปร้ินเตอร(เซอร(วิส ใบส่ังจ
างเลขท่ี 625/2563

จํานวน 2,200 บาท จํานวน 2,200 บาท ลงวันท่ี 2 ก.ค. 2563

3 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต%งกาย 13,620 13,620 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 131/2563

จํานวน 13,620 บาท จํานวน 13,620 บาท ลงวันท่ี 2 ก.ค. 2563

4 จัดซ้ือวัสดุงานบ
านงานครัว 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 132/2563

จํานวน 12,000 บาท จํานวน 12,000 บาท ลงวันท่ี 2 ก.ค. 2563

5 จ
างเหมาซ%อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 500 500 เฉพาะเจาะจง ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร( ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร( ใบส่ังจ
างเลขท่ี 629/2563

จํานวน 500 บาท จํานวน 500 บาท ลงวันท่ี 8 ก.ค. 2563

6 จ
างเหมาซ%อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร( 2,540 2,540 เฉพาะเจาะจง ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร( ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร( ใบส่ังจ
างเลขท่ี 638/2563

จํานวน 2,540 บาท จํานวน 2,540 บาท ลงวันท่ี 13 ก.ค. 2563

7 จ
างเหมาซ%อมแซมรถบรรทุกนํ้าดับเพลิง ทะเบียน บ 8240 700 700 เฉพาะเจาะจง ร
าน โอ>การช%าง ร
าน โอ>การช%าง ใบส่ังจ
างเลขท่ี 634/2563

จํานวน 700 บาท จํานวน 700 บาท ลงวันท่ี 16 ก.ค. 2563

8 จ
างเหมาซ%อมแซมมอเตอร(ไฟฟ@าปABมนํ้า 5,100 5,100 เฉพาะเจาะจง นายโสภี  เย็นใจ นายโสภี  เย็นใจ ใบส่ังจ
างเลขท่ี 134/2563

จํานวน 5,100 บาท จํานวน 5,100 บาท ลงวันท่ี 15 ก.ค. 2563

9 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ@าและวิทยุ 37,055 37,055 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 135/2563

จํานวน 37,055 บาท จํานวน 37,055 บาท ลงวันท่ี 16 ก.ค. 2563

10 จ
างเหมาซ%อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร( 3,190 3,190 เฉพาะเจาะจง ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร( ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร( ใบส่ังจ
างเลขท่ี 675/2563

จํานวน 3,190 บาท จํานวน 3,190 บาท ลงวันท่ี 30 ก.ค. 2563

                                                                                   สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในรอบเดือน กรกฏาคม 2563

                                                   เทศบาลตําบลอาจสามารถ

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ
าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ
าง
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                       วันท่ี  30  เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ
าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
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