
แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 15,000.00      15,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ช.วิบูลย์ศรีวิไล 15,000 หจก.ช.วิบูลย์ศรีวิไล 15,000
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

102/2564 ลว.1 
มิถุนายน 2564

2 ค่าน้้ามันมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 37,231.80      37,231.80    เฉพาะเจาะจง หจก.ช.วิบูลย์ศรีวิไล 37,231.80 หจก.ช.วิบูลย์ศรีวิไล 37,231.80
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

106/2564 ลว.18 
มิถุนายน 2564

3

ค่าอาหารเสริม(นม)โครงการ
เยียวยาเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมและ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิก
ฟ้ืนเศรษฐกิจภาคการเล้ียงโคนม

และผลิตภัณฑ์นม

129,360.00    129,360.00  เฉพาะเจาะจง บ.คันทรีเฟรชแดร่ี จ้ากัด 129,360 บ.คันทรีเฟรชแดร่ี จ้ากัด 129,360
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

097/2564 ลว.7 
มิถุนายน 2564

4 วัสดุประปา 93,352.00      93,352.00    เฉพาะเจาะจง
แอล เอ็นดรีมเฮ้าส์ โดยนายลักษณ์

ชาติ สูญราช 93,352
แอล เอ็นดรีมเฮ้าส์ โดยนายลักษณ์

ชาติ สูญราช 93,352
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

108/2564 ลว.22 
มิถุนาคม 2564

5 วัสดุส้านักงาน 14,110.00      14,110.00    เฉพาะเจาะจง ร้านธรรมจักรพาณิชย์    14,110 ร้านธรรมจักรพาณิชย์ 14,110
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

    107/2564   ลว.22
 มิถุนายน 2564

6 วัสดุโครงการ 4,100.00        4,100.00      เฉพาะเจาะจง
ร้านทองวิเศษพาณิชย์ โดยนางอรทัย

 พันธ์มุย 4,100
ร้านทองวิเศษพาณิชย์ โดยนางอรทัย

 พันธ์มุย 4,100
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

22/16 ลว.24 มิถุนายน
 2564

7 เคร่ืองพ่นหมอกควัน 59,000.00      59,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านดวงใจพาณิชย์ 59,000 ร้านดวงใจพาณิชย์ 59,000
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

     102/2564   ลว.
16 มิถุนายน 2564

8
วัสดุโครงการรณรงค์และป้องกัน

ไข้เลือดออก
72,000.00      72,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านดวงใจพาณิชย์ 72,000 ร้านดวงใจพาณิชย์ 72,000

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

     103/2564   ลว.
16 มิถุนายน 2564

9 วัสดุไฟฟ้า 34,590.00      34,590.00    เฉพาะเจาะจง
ร้านนาทีทอง โดยนายบัวสี ศรีสถาน

 34,590
ร้านนาทีทอง โดยนายบัวสี ศรีสถาน

 34,590
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

111/2564 ลว.29 
มิถุนายน 2564

10 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 22,000.00      22,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ์ไอที บึงกาฬ 22,000 บ.แอดไวซ์ไอที บึงกาฬ 22,000
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

112/2564 ลว.29 
มิถุนายน 2564

11 วัสดุส้านักงานศูนย์คนพิการ 1,000.00        1,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านมาตังค์มีตัง 1000 ร้านมาตังค์มีตัง 1,000
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

115/2564 ลว.30 
มิถุนายน 2564

12 เคร่ืองป้ัมน้้าประปา 160,000.00    160,000.00  เฉพาะเจาะจง แอล เอ็น ดรีมเฮ้าส์ 160,000 แอล เอ็น ดรีมเฮ้าส์ 160,000
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

    098/2564    ลว.
10 มิถุนายน 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ.2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแสง

วันท่ี 30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2564

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง



13 วัสดุคอมพิวเตอร์ 42,840.00      42,840.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บุตรอินทร์ 42,840 หจก.บุตรอินทร์ 42,840
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

   085/2564    ลว.21
 เมษายน 2564

14 น้้าด่ืม 4,400.00        4,400.00      เฉพาะเจาะจง
ดงเกษมน้้าทิพย์ โดย น.ส.พิกุล อิน

บุตร 4,400
ดงเกษมน้้าทิพย์ โดย น.ส.พิกุล อิน

บุตร 4,400
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

  099/2564     ลว.14
 มิถุนายน 2564

15 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองห้วยซอด หมู่5500,000.00    500,000.00  เฉพาะเจาะจง
ร้านธัญชนกก่อสร้าง โดยนางสาว

นลินดา มมานะดี 500,000
ร้านธัญชนกก่อสร้าง โดยนางสาว

นลินดา มมานะดี 500,000
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

   107/2564   ลว.10
 มิถุนายน 2564

16 ซ่อมแซมรถยนต์ 7,915.86        7,915.86      เฉพาะเจาะจง
บ.พ่ีน้องเพชรออโต้ จ้ากัด 

7,915.86
บ.พ่ีน้องเพชรออโต้ จ้ากัด 

7,915.86
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

 109/2564   ลว.10 
มิถุนายน 2564

17
วัสดุตามโครงการศูนย์ปฏิบัติ
ราชการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง

4,000.00        4,000.00      เฉพาะเจาะจง
ร้านหน่ึง โดยนายเจษฎา ค้าบัว      

                     4,000
ร้านหน่ึง โดยนายเจษฎา ค้าบัว      

                     4,000
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

  015/41    ลว.7 
มิถุนายน 2564


