
แบบ สขร.1

รายช่ือผู
เสนอราคา ผู
ได
รับการคัดเลือกและราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ
าง หรือข
อตกลงในการซ้ือ

1 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ&าและวิทยุ 29,220 29,220 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 4/2563

จํานวน 29,220 บาท จํานวน 29,220 บาท ลงวันท่ี 5 พ.ย. 2562

2 จัดซ้ือถ
วยรางวัล เพื่อใช
ในงานประเพณีลอยกระทง 12,210 12,210 เฉพาะเจาะจง บริษัท ร
อยเอ็ดกีฬาภัณฑ> บริษัท ร
อยเอ็ดกีฬาภัณฑ> ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 6/2563

จํานวน 12,210 บาท จํานวน 12,210 บาท ลงวันท่ี 5 พ.ย. 2562

3 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ> สําหรับตกแต?งสถานท่ีงานประเพณี 31,750 31,750 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 8/2563

ลอยกระทง จํานวน 31,750 บาท จํานวน 31,750 บาท ลงวันท่ี 6 พ.ย. 2562

4 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 28,849 28,849 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 9/2563

จํานวน 28,849 บาท จํานวน 28,849 บาท ลงวันท่ี 6 พ.ย. 2562

5 จัดซ้ือยางมะตอยสําเร็จรูป ขนาดบรรจุ 20 กก. 65,000 65,000 เฉพาะเจาะจง ร
าน แสงพลอยพานิช ร
าน แสงพลอยพานิช ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 13/2563

จํานวน 65,000 บาท จํานวน 65,000 บาท ลงวันท่ี 18 พ.ย. 2562

6 จ
างเหมาซ?อมแซมมอเตอร>ไฟฟ&า รหัส 465-54-0001 8,730 8,730 เฉพาะเจาะจง ร
าน รณชัย การไฟฟ&า ร
าน รณชัย การไฟฟ&า ใบส่ังจ
างเลขท่ี 14/2563

จํานวน 8,730 บาท จํานวน 8,730 บาท ลงวันท่ี 20 พ.ย. 2562

7 จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับคอมพิวเตอร> 7,600 7,600 เฉพาะเจาะจง ร
าน เอส ที คอมพิวเตอร> ร
าน เอส ที คอมพิวเตอร> ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 16/2562

จํานวน 7,600 บาท จํานวน 7,600 บาท ลงวันท่ี 21 พ.ย. 2562

8 จัดซ้ือครุภัณฑ>สํานักงาน 84,300 84,300 เฉพาะเจาะจง ร
าน พิพัฒน>การไฟฟ&า ร
าน พิพัฒน>การไฟฟ&า ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 17/2563

จํานวน 84,300 บาท จํานวน 84,300 บาท ลงวันท่ี 21 พ.ย. 2562

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร> 6,985.90 6,985.90 เฉพาะเจาะจง ร
าน ปร้ินเตอร>เซอร>วิส ร
าน ปร้ินเตอร>เซอร>วิส ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 19/2563

จํานวน 33,420 บาท จํานวน 33,420 บาท ลงวันท่ี 29 พ.ย. 2562

10 จ
างเหมาเล้ียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล 725 725 เฉพาะเจาะจง นางกุล สุทธวา นางกุล สุทธวา ใบส่ังจ
างเลขท่ี 76/2563

จํานวน 725 บาท จํานวน 725 บาท ลงวันท่ี 29 พ.ย. 2562

11 จ
างเหมาจัดทําป&าย เพื่อใช
ในงานประเพณีลอยกระทง 10,570 10,570 เฉพาะเจาะจง ร
าน ตองเก
าเลเซอร>ปร้ิน ร
าน ตองเก
าเลเซอร>ปร้ิน ใบส่ังจ
างเลขท่ี 77/2563

จํานวน 10,570 บาท จํานวน 10,570 บาท ลงวันท่ี 4 พ.ย. 2562
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                                                                                   สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
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12 จ
างเหมาคณะกลองยาว เพื่อใช
ในงานประเพณีลอยกระทง 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นางละมุล เสนามาตร> นางละมุล เสนามาตร> ใบส่ังจ
างเลขท่ี 8/2563

จํานวน 6,000 บาท จํานวน 6,000 บาท ลงวันท่ี 11 พ.ย. 2562

13 จ
างเหมาเคร่ืองเสียง เพื่อใช
ในงานประเพณีลอยกระทง 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง ร
าน ตองเก
าเลเซอร>ปร้ิน ร
าน ตองเก
าเลเซอร>ปร้ิน ใบส่ังจ
างเลขท่ี 79/2563

จํานวน 27,000 บาท จํานวน 27,000 บาท ลงวันท่ี 6 พ.ย. 2562

14 จ
างเหมาประดับตกแต?งสถานท่ี เพื่อใช
ในงานประเพณี 21,700 21,700 เฉพาะเจาะจง นางศรี  วาพันสุ นางศรี  วาพันสุ ใบส่ังจ
างเลขท่ี 80/2563

ลอยกระทง จํานวน 21,700 บาท จํานวน 21,700 บาท ลงวันท่ี 6 พ.ย. 2562

15 จ
างเหมาบริการตรวจเช็คกล
อง CCTV 500 500 เฉพาะเจาะจง ร
าน เอส ที คอมพิวเตอร> ร
าน เอส ที คอมพิวเตอร> ใบส่ังจ
างเลขท่ี 93/2563

จํานวน 500 บาท จํานวน 500 บาท ลงวันท่ี 15 พ.ย. 2562

16 จ
างเหมาซ?อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร> 1,700 1,700 เฉพาะเจาะจง ร
าน เอส ที คอมพิวเตอร> ร
าน เอส ที คอมพิวเตอร> ใบส่ังจ
างเลขท่ี 95/2563

จํานวน 1,700 บาท จํานวน 1,700 บาท ลงวันท่ี 15 พ.ย. 2562

17 จ
างเหมาซ?อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร> 1,150 1,150 เฉพาะเจาะจง ร
าน ปร้ินเตอร>เซอร>วิส ร
าน ปร้ินเตอร>เซอร>วิส ใบส่ังจ
างเลขท่ี 106/2563

รหัส 416-58-0053 จํานวน 1,150 บาท จํานวน 1,150 บาท ลงวันท่ี 28 พ.ย. 2562

18 จ
างเหมาซ?อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร> 2,040 2,040 เฉพาะเจาะจง ร
าน ปร้ินเตอร>เซอร>วิส ร
าน ปร้ินเตอร>เซอร>วิส ใบส่ังจ
างเลขท่ี 107/2563

รหัส 416-59-0063 จํานวน 2,040 บาท จํานวน 2,040 บาท ลงวันท่ี 28 พ.ย. 2562
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