
แบบ สขร.1

รายช่ือผู
เสนอราคา ผู
ได
รับการคัดเลือกและราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ
าง หรือข
อตกลงในการซ้ือ

1 จ
างเหมาเติมนํ้ายาเคมีถังดับเพลิง จํานวน 10 ถัง 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง ร
าน มานะการดับเพลิง ร
าน มานะการดับเพลิง ใบส่ังจ
างเลขท่ี 34/2563

จํานวน 6,000 บาท จํานวน 6,000 บาท ลงวันท่ี 2 ม.ค. 2563

2 จัดซ้ือแก4สหุงต
ม จํานวน 36 ถัง 15,048 15,048 เฉพาะเจาะจง ร
าน สามารถแก4ส ร
าน สามารถแก4ส ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 55/2563

จํานวน 15,048 บาท จํานวน 15,048 บาท ลงวันท่ี 2 ม.ค. 2563

3 จ
างเหมาดูดส่ิงปฎิกูล ห
องนํ้าห
องสว
มตลาดสดง 500 500 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์  ตุลาใคร นายประสิทธิ์  ตุลาใคร ใบส่ังจ
างเลขท่ี 196/2563

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

4 จ
างเหมาซ<อมแซมรถยนต= ทะเบียน กข 3886 ร
อยเอ็ด 1,552 1,552 เฉพาะเจาะจง ร
าน โอ@การช<าง ร
าน โอ@การช<าง ใบส่ังจ
างเลขท่ี 199/2563

รหัส 001-44-0001 จํานวน 1,552 บาท จํานวน 1,552 บาท ลงวันท่ี 3 ม.ค. 2563

5 จ
างเหมาล
างไส
 RO4040 โรงกรองนํ้าในเทศบาล 963 963 เฉพาะเจาะจง ร
าน เอ เชีย วอเตอร= ร
าน เอ เชีย วอเตอร= ใบส่ังจ
างเลขท่ี 233/2563

จํานวน 963 บาท จํานวน 963 บาท ลงวันท่ี 13 ม.ค. 2563

6 จัดซ้ือวัสดุไฟฟFาและวิทยุ 48,690 48,690 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 39/2563

จํานวน 7,600 บาท จํานวน 7,600 บาท ลงวันท่ี 13 ม.ค. 2563

7 จัดซ้ือผ
าประดับตกแต<งสถานท่ี จํานวน 5 ม
วน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 41/2563

จํานวน 7,740 บาท จํานวน 7,740 บาท ลงวันท่ี 13 ม.ค. 2563

8 จัดซ้ือวัสดุไฟฟFาและวิทยุ 16,645 16,645 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 43/2563

จํานวน 16,645 บาท จํานวน 16,645 บาท ลงวันท่ี 17 ม.ค. 2563

9 จัดซ้ือวัสดุก<อสร
าง 39,319.50 39,319.50 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 44/2563

จํานวน 39,319.50 บาท จํานวน 39,319.50 บาท ลงวันท่ี 17 ม.ค. 2563

10 จ
างเหมารถยนต=ปรับอากาศวีไอพี 2 ช้ัน 60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง นายธนพงษ=  ต
นอารีย= นายธนพงษ=  ต
นอารีย= ใบส่ังจ
างเลขท่ี 46/2563

จํานวน 60,000 บาท จํานวน 60,000 บาท ลงวันท่ี 20 ม.ค. 2563

11 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต<งกาย 22,950 22,950 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 50/2563

จํานวน 22,950 บาท จํานวน 22,950 บาท ลงวันท่ี 20 ม.ค. 2563

12 จัดซ้ือกระเปIาใส<เอกสาร ตามโครงการฝKกอบรม 10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง ร
าน มงคล ร
าน มงคล ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 11/2563

เพิ่มประสิทธิ์ภาพ จํานวน 10,500 บาท จํานวน 10,500 บาท ลงวันท่ี 22 ม.ค. 2563

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ
าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
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เปMนผู
เสนอราคาตํ่าสุด
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เปMนผู
เสนอราคาตํ่าสุด
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                                                                                   สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในรอบเดือน มกราคม 2563

                                                   เทศบาลตําบลอาจสามารถ

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ
าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ
าง

                          วันท่ี  30  เดือน มกราคม พ.ศ.2563

เปMนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปMนผู
เสนอราคาตํ่าสุด



13 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร=หรือการแพทย= 1,926 1,926 เฉพาะเจาะจง ร
าน เอเชีย วอเตอร= ร
าน เอเชีย วอเตอร= ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 231/2563

(สารกรองเรซ่ิน) จํานวน 1,926 บาท จํานวน 1,926 บาท ลงวันท่ี 27 ม.ค. 2563

14 จ
างเหมาซ<อมแซมรถยนต= ทะเบียน กข 3886 ร
อยเอ็ด 4,970 4,970 เฉพาะเจาะจง ร
าน โอ@การช<าง ร
าน โอ@การช<าง ใบส่ังจ
างเลขท่ี 232/2563

จํานวน 4,970 บาท จํานวน 4,970 บาท ลงวันท่ี 27 ม.ค. 2563

เปMนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปMนผู
เสนอราคาตํ่าสุด


