
แบบ สขร.1

รายช่ือผู
เสนอราคา ผู
ได
รับการคัดเลือกและราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ
าง หรือข
อตกลงในการซ้ือ

1 จัดซ้ือเคร่ืองด่ืมสําหรับผู
เข
าร&วมการประชาคม 1,016 1,016 เฉพาะเจาะจง นางดํา ธรรมลา นางดํา ธรรมลา ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 334/2563

จํานวน 1,016 บาท จํานวน 1,016 บาท ลงวันท่ี 2 มี.ค. 2563

2 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ7เพื่อใช
ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให
 24,800 24,800 เฉพาะเจาะจง ห
างสิริมา ค
าผ
า ห
างสิริมา ค
าผ
า ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 32/2563

ความรู
ในการป<องกันโรคโคโรนา จํานวน 24,800 บาท จํานวน 24,800 บาท ลงวันท่ี 5 มี.ค. 2563

3 จ
างเหมาซ&อมแซมป=>มนํ้าโรงกรองนํ้า 2,280 2,280 เฉพาะเจาะจง ร
าน รณชัยการไฟฟ<า แอร7 ร
าน รณชัยการไฟฟ<า แอร7 ใบส่ังจ
างเลขท่ี 333/2563

จํานวน 2,280 บาท จํานวน 2,280 บาท ลงวันท่ี 9 มี.ค. 2563

4 จ
างเหมาซ&อมแซมรถบรรทุกนํ้า ทะเบียน บ8240 ร
อยเอ็ด 1,680 1,680 เฉพาะเจาะจง ร
าน โอC การช&าง ร
าน โอC การช&าง ใบส่ังจ
างเลขท่ี 339/2563

จํานวน 1,680 บาท จํานวน 1,680 บาท ลงวันท่ี 11 มี.ค. 2563

5 จ
างเหมาดูดส
วมภายในเทศบาล 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์  ตุลาใคร นายประสิทธิ์  ตุลาใคร ใบส่ังจ
างเลขท่ี 340/2563

จํานวน 2,000 บาท จํานวน 2,000 บาท ลงวันท่ี 12 มี.ค. 2563

6 จ
างเหมาเติมหมึก จํานวน 3 ตลับ 600 600 เฉพาะเจาะจง ร
าน ปร้ินเตอร7เซอร7วิส ร
าน ปร้ินเตอร7เซอร7วิส ใบส่ังจ
างเลขท่ี 341/2563

จํานวน 600 บาท จํานวน 600 บาท ลงวันท่ี 16 มี.ค. 2563

7 จัดซ้ือวัสดุก&อสร
าง 4,160 4,160 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 345/2563

จํานวน 4,160 บาท จํานวน 4,160 บาท ลงวันท่ี 16 มี.ค. 2563

8 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต&งกาย 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง ร
าน ศิวะลีพาณชย7 ร
าน ศิวะลีพาณชย7 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 345/2563

จํานวน 2,400 บาท จํานวน 2,400 บาท ลงวันท่ี 16 มี.ค. 2563

9 จ
างเหมาจัดทําป<าย ห
ามจับปลา 1,080 1,080 เฉพาะเจาะจง ร
าน ตองเก
าเลเซอร7ปร้ิน ร
าน ตองเก
าเลเซอร7ปร้ิน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 345/2563

จํานวน 1,080 บาท จํานวน 1,080 บาท ลงวันท่ี 16 มี.ค. 2563

10 จ
างเหมาซ&อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร7 รหัส 416-52-0010 1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง ร
าน พี ที คอมพิวเตอร7 ร
าน พี ที คอมพิวเตอร7 ใบส่ังจ
างเลขท่ี 354/2563

จํานวน 1,600 บาท จํานวน 1,600 บาท ลงวันท่ี 16 มี.ค. 2563

11 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร7 16,600 16,600 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 67/2563

จํานวน 11,600 บาท จํานวน 11,600 บาท ลงวันท่ี 16 มี.ค. 2563

12 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ<าและวิทยุ 93,650 93,650 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 70/2563

จํานวน 93,650 บาท จํานวน 93,650 บาท ลงวันท่ี 16 มี.ค. 2563

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ
าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
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                                                                                   สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในรอบเดือน มีนาคม 2563

                                                   เทศบาลตําบลอาจสามารถ

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ
าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ
าง

                          วันท่ี  30  เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

เปJนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปJนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปJนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปJนผู
เสนอราคาตํ่าสุด



13 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส&ง 8,200 8,200 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 71/2563

จํานวน 8,200 บาท จํานวน 8,200 บาท ลงวันท่ี 16 มี.ค. 2563

14 จ
างเหมาไถกลบบ&อขยะและปรับปรุงท่ีท้ิงขยะ 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ   มีใส นายสมศักด์ิ   มีใส ใบส่ังจ
างเลขท่ี 74/2563

จํานวน 45,000 บาท จํานวน 45,000 บาท ลงวันท่ี 19 มี.ค. 2563

15 จ
างเหมาจัดทําป<ายไวนิล โครงการฝLกอบรมเพิ่มประสิทธิ์ภาพ 450 450 เฉพาะเจาะจง ร
าน ตองเก
าเลเซอร7ปร้ิน ร
าน ตองเก
าเลเซอร7ปร้ิน ใบส่ังจ
างเลขท่ี 348/2563

จํานวน 450 บาท จํานวน 450 บาท ลงวันท่ี 27 มี.ค. 2563
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