
แบบ สขร.1

รายช่ือผู
เสนอราคา ผู
ได
รับการคัดเลือกและราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ
าง หรือข
อตกลงในการซ้ือ

1 จ
างเหมาจัดทําพวงมาลา เน่ืองในวันคล
ายวันสวรรคต 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นางบุญชอน พูลพันธ. นางบุญชอน พูลพันธ. ใบส่ังจ
างเลขท่ี 9/2564

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหากูลมิพลอดุลยเดช จํานวน 1,500 บาท จํานวน 1,500 บาท ลงวันท่ี 9 ต.ค. 2563

2 จ
างเหมาดูดส่ิงปฏิบัติกูลห
องนํ้าห
องส
วมตลาดสด 500 500 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ  ตุลาใคร นายประสิทธิ  ตุลาใคร ใบส่ังจ
างเลขท่ี 31/2564

จํานวน 500 บาท จํานวน 500 บาท ลงวันท่ี 21 ต.ค. 2563

3 จ
างเหมาซ:อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร. 500 500 เฉพาะเจาะจง ร
าน ปร้ินเตอร.เซอร.วิส ร
าน ปร้ินเตอร.เซอร.วิส ใบส่ังจ
างเลขท่ี 34/2564

จํานวน 500 บาท จํานวน 500 บาท ลงวันท่ี 26 ต.ค. 2563

4 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 14,400 14,400 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี ที ซัพพลาย ร
าน บี ที ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1/2564

จํานวน 14,400 บาท จํานวน 14,400 บาท ลงวันท่ี 26 ต.ค. 2563

5 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ.งานประเพณีลอยกระทง ประจําป< 2563 7,488 7,488 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี ที ซัพพลาย ร
าน บี ที ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 2/2564

จํานวน 7,488 บาท จํานวน 7,488 บาท ลงวันท่ี 26 ต.ค. 2563

6 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ@าและวิทยุ 18,840 18,840 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี ที ซัพพลาย ร
าน บี ที ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 4/2564

จํานวน 18,840 บาท จํานวน 18,840 บาท ลงวันท่ี 27 ต.ค. 2563

7 จ
างเหมาแต:งหน
า นางงามพร
อมชุดงานประเพณีลอยกระทง 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายมงคล  ราชกิจ นายมงคล  ราชกิจ ใบส่ังจ
างเลขท่ี 5/2564

จํานวน 7,000 บาท จํานวน 7,000 บาท ลงวันท่ี 27 ต.ค. 2563

8 จ
างเหมากลองยาว สําหรับแห:ในงานประเพณีลอยกระทง 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ละมุล  เสนามาตย. น.ส.ละมุล  เสนามาตย. ใบส่ังจ
างเลขท่ี 6/2564

จํานวน 8,000 บาท จํานวน 8,000 บาท ลงวันท่ี 27 ต.ค. 2563

9 จ
างเหมาจัดทํากระทง สําหรับแห:ในงานประเพณีลอยกระทง 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นางสุนันทา  สีสมัย นางสุนันทา  สีสมัย ใบส่ังจ
างเลขท่ี 7/2564

จํานวน 15,000 บาท จํานวน 15,000 บาท ลงวันท่ี 27 ต.ค. 2563

10 จ
างเหมาถ:ายวีดีโอ สําหรับแห:ในงานประเพณีลอยกระทง 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร
าน 243 ดิจิตอล ร
าน 243 ดิจิตอล ใบส่ังจ
างเลขท่ี 7/2564

จํานวน 5,000 บาท จํานวน 5,000 บาท ลงวันท่ี 27 ต.ค. 2563

11 จ
างเหมาจัดทําป@ายไวนิล สําหรับแห:ในงานประเพณีลอยกระทง 9,800 9,800 เฉพาะเจาะจง ร
าน ตองเก
าเลเซอร.ปร้ิน ร
าน ตองเก
าเลเซอร.ปร้ิน ใบส่ังจ
างเลขท่ี 13/2564

จํานวน 9,800 บาท จํานวน 9,800 บาท ลงวันท่ี 26 ต.ค. 2563
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                                                                                   สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

                                                   เทศบาลตําบลอาจสามารถ

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ
าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ
าง

                          วันท่ี  30  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ
าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เปCนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปCนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปCนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปCนผู
เสนอราคาตํ่าสุด


