
แบบ สขร.1

รายช่ือผู
เสนอราคา ผู
ได
รับการคัดเลือกและราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ
าง หรือข
อตกลงในการซ้ือ

1 จ
างเหมาล
างไส
กรองเมนเบรน โรงกรองนํ้าด่ืม 700 700 เฉพาะเจาะจง ร
าน เจ ที เอ็น ร
าน เจ ที เอ็น ใบส่ังจ
างเลขท่ี 425/2563

จํานวน 700 บาท จํานวน 700 บาท ลงวันท่ี 1 เม.ย. 2563

2 จ
างเหมาซ4อมแซมมอเตอร5ไฟฟ7า 3 เฟส 15 แรงม
า 9,950 9,950 เฉพาะเจาะจง ร
าน รณชัย การไฟฟ7า ร
าน รณชัย การไฟฟ7า ใบส่ังจ
างเลขท่ี 94/2563

จํานวน 9,950 บาท จํานวน 9,950 บาท ลงวันท่ี 7 เม.ย. 2563

3 จ
างเหมาซ4อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย 3,170 3,170 เฉพาะเจาะจง ร
าน โอ> การช4าง ร
าน โอ> การช4าง ใบส่ังจ
างเลขท่ี 426/2563

จํานวน 3,170 บาท จํานวน 3,170 บาท ลงวันท่ี 7 เม.ย. 2563

4 จ
างเหมาซ4อมแซมรถยนต5 ทะเบียน บน 7968 2,690 2,690 เฉพาะเจาะจง ร
าน โอ> การช4าง ร
าน โอ> การช4าง ใบส่ังจ
างเลขท่ี 429/2563

จํานวน 3,310 บาท จํานวน 3,310 บาท ลงวันท่ี 7 เม.ย. 2563

5 จ
างเหมาซ4อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 11,800 11,800 เฉพาะเจาะจง ร
าน ร
อยเอ็ดการไฟฟ7า ร
าน ร
อยเอ็ดการไฟฟ7า ใบส่ังจ
างเลขท่ี 97/2563

จํานวน 11,800 บาท จํานวน 11,800 บาท ลงวันท่ี 13 เม.ย. 2563

6 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน บัตรประวัติพนักงาน 1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี ที ซัพพลาย ร
าน บี ที ซัพพลาย ใบส่ังจ
างเลขท่ี 439/2563

จํานวน 1,300 บาท จํานวน 1,300 บาท ลงวันท่ี 13 เม.ย. 2563

7 จัดซ้ือครุภัณฑ5การเกษตร เคร่ืองพ4นยา 26,100 26,100 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี ที ซัพพลาย ร
าน บี ที ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 105/2563

จํานวน 26,100 บาท จํานวน 26,100 บาท ลงวันท่ี 14 เม.ย. 2563

8 จัดซ้ือครุภัณฑ5วิทยาศาสตร5หรือการแพทย5 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง ร
าน เพิ่มภัณฑ5การค
า ร
าน เพิ่มภัณฑ5การค
า ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 100/2563

เคร่ืองวัดอุณหภูมิอินฟาเรด จํานวน 20,000 บาท จํานวน 20,000 บาท ลงวันท่ี 14 เม.ย. 2563

9 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ5เพื่อซ4อมแซมบ
านพักท่ีอยู4อาศัย 2,250 2,250 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 457/2563

ของประชาชนท่ีเกิดจากวาตภัย จํานวน 2,250 บาท จํานวน 2,250 บาท ลงวันท่ี 24 เม.ย. 2563

10 จ
างเหมาซ4อมแซมเค่ืองคอมพิวเตอร5 รหัส 416-53-0024 400 400 เฉพาะเจาะจง ร
าน เอส ที คอมพิวเตอร5 ร
าน เอส ที คอมพิวเตอร5 ใบส่ังจ
างเลขท่ี 457/2563

จํานวน 400 บาท จํานวน 400 บาท ลงวันท่ี 24 เม.ย. 2563

เปGนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปGนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

                                                                                   สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในรอบเดือน เมษายน 2563

                                                   เทศบาลตําบลอาจสามารถ

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ
าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ
าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ
าง

เปGนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปGนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปGนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปGนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

                      วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ.2563

เปGนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปGนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปGนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปGนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป


