
แบบ สขร.1

รายช่ือผู
เสนอราคา ผู
ได
รับการคัดเลือกและราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ
าง หรือข
อตกลงในการซ้ือ

1 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 8,200 8,200 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี ที ซัพพลาย ร
าน บี ที ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 118/2563

จํานวน 8,200 บาท จํานวน 8,200 บาท ลงวันท่ี 1 มิ.ย. 2563

2 จัดซ้ือหนังสือพิมพ4ไทยรัฐประจําเทศบาล 300 300 เฉพาะเจาะจง บริษัท วังหนังสือ จํากัด บริษัท วังหนังสือ จํากัด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 571/2563

จํานวน 300 บาท จํานวน 300 บาท ลงวันท่ี 1 มิ.ย. 2563

3 จัดซ้ือหนังสือพิมพ4ไทยรัฐประจําหมู:บ
าน 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท วังหนังสือ จํากัด บริษัท วังหนังสือ จํากัด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 572/2563

จํานวน 1,500 บาท จํานวน 1,500 บาท ลงวันท่ี 1 มิ.ย. 2562

4 จัดซ้ือเจลล
างมือ จํานวน 105 แกลลอน 19,950 19,950 เฉพาะเจาะจง ร
าน เฟรชเฟ>ยว ร
าน เฟรชเฟ>ยว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 119/2563

จํานวน 19,950 บาท จํานวน 19,950 บาท ลงวันท่ี 9 มิ.ย. 2563

5 จ
างเหมาซ:อมแซมรถยนต4 ยี่ห
อ ทาทา ทะเบียน บร 3602 6,830 6,830 เฉพาะเจาะจง ร
าน AUN การช:าง ร
าน AUN การช:าง ใบส่ังจ
างเลขท่ี 120/2563

จํานวน 6,830 บาท จํานวน 6,830 บาท ลงวันท่ี 9 มิ.ย. 2563

6 จ
างเหมาซ:อมแซมปCDมนํ้าอัตโนมัติโรงกรองนํ้า 1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง ร
าน รณชัยการไฟฟGา ร
าน รณชัยการไฟฟGา ใบส่ังจ
างเลขท่ี 565/2563

จํานวน 1,400 บาท จํานวน 1,400 บาท ลงวันท่ี 9 มิ.ย. 2563

7 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 7,365 7,365 เฉพาะเจาะจง ร
าน นครพันธุ4ไม
 ร
าน นครพันธุ4ไม
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 124/2563

จํานวน 7,365 บาท จํานวน 7,365 บาท ลงวันท่ี 17 มิ.ย. 2563

8 จัดซ้ือวัสดุก:อสร
าง 89,175 89,175 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 126/2563

จํานวน 89,175 บาท จํานวน 89,175 บาท ลงวันท่ี 17 มิ.ย. 2563

9 จัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟGา ขนาด 800 VA 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร4 ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร4 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 570/2563

จํานวน 2,500 บาท จํานวน 2,500 บาท ลงวันท่ี 18 มิ.ย. 2563

10 จ
างเหมาซ:อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง ร
าน ร
อยเอ็ดการไฟฟGา ร
าน ร
อยเอ็ดการไฟฟGา ใบส่ังจ
างเลขท่ี 579/2563

จํานวน 2,400 บาท จํานวน 2,400 บาท ลงวันท่ี 25 มิ.ย. 2563

11 จัดซ้ือวัสดุก:อสร
าง 77,000 77,000 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 127/2563

จํานวน 77,000 บาท จํานวน 77,000 บาท ลงวันท่ี 22 มิ.ย. 2563
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                                                                                   สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในรอบเดือน มิถุนายน 2563

                                                   เทศบาลตําบลอาจสามารถ

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ
าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ
าง

                          วันท่ี  29  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ
าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เปKนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปKนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปKนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปKนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปKนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปKนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปKนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปKนผู
เสนอราคาตํ่าสุด



12 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 128/2563

จํานวน 15,000 บาท จํานวน 15,000 บาท ลงวันท่ี 22 มิ.ย. 2563

13 จ
างเหมาซ:อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร4 500 500 เฉพาะเจาะจง ร
าน เอส ที คอมพิวเตอร4 ร
าน เอส ที คอมพิวเตอร4 ใบส่ังจ
างเลขท่ี 583/2563

จํานวน 500 บาท จํานวน 500 บาท ลงวันท่ี 25 มิ.ย. 2563

14 จ
างเหมาซ:อมแซมรถขยะคันเล็ก 1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง ร
าน โอLการช:าง ร
าน โอLการช:าง ใบส่ังจ
างเลขท่ี 589/2563

จํานวน 1,100 บาท จํานวน 1,100 บาท ลงวันท่ี 25 มิ.ย. 2563

15 จ
างเหมาซ:อมแซมรถยนต4 ทะเบียน บน 7968 ร
อยเอ็ด 4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง ร
าน สาครคาร4แคร4 ร
าน สาครคาร4แคร4 ใบส่ังจ
างเลขท่ี 578/2563

จํานวน 4,800 บาท จํานวน 4,800 บาท ลงวันท่ี 25 มิ.ย. 2563
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