
แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 16,500.00            16,500.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ช.วิบูลย์ศรีวิไล 16,500 หจก.ช.วิบูลย์ศรีวิไล 16,500
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

081/2564                    
ลว.5 เมษายน 2564

2
ป้ายต้ังด่านชุมชนเพ่ือป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
 2564

4,050.00              4,050.00      เฉพาะเจาะจง เรนโบว์ บึงกาฬ จ้ากัด 4,050 เรนโบว์ บึงกาฬ จ้ากัด 4,050
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

   บก73001/123         
ลว.6 เมษายน 2564

3
ป้ายต้ังด่านชุมชนเพ่ือป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
 2564

4,050.00              4,050.00      เฉพาะเจาะจง เรนโบว์ บึงกาฬ จ้ากัด 4,050 เรนโบว์ บึงกาฬ จ้ากัด 4,050
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

    บก73001/124        
ลว.6 เมษายน 2564

4
ค่าป้ายโครงการและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

2,200.00              2,200.00      เฉพาะเจาะจง เรนโบว์ บึงกาฬ จ้ากัด 2,200 เรนโบว์ บึงกาฬ จ้ากัด 2,200
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

บก73001/136             
ลว.9 เมษายน 2564

5 ค่าป้ายประกาศปิดภูทอก 770.00 770.00 เฉพาะเจาะจง ศรีวิไลคอมพิวเตอร์ 770.00 ศรีวิไลคอมพิวเตอร์ 770.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

          บก73001/140     
    ลว.10 เมษายน 2564

6 วัสดุส้านักงาน ตรายาง 1,070.00              1,070.00      เฉพาะเจาะจง เรนโบว์ บึงกาฬ จ้ากัด 1,070 เรนโบว์ บึงกาฬ จ้ากัด 1,070
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

บก73001/148           
ลว.14 เมษา 2564

7 โครงการวางท่อระบายน้้า หมู่ 2 160,000.00          160,000.00  เฉพาะเจาะจง
หจก.ศักด์ิชัยก่อสร้าง 99 

160,000
หจก.ศักด์ิชัยก่อสร้าง 99 

160,000
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

        089/2564             
           ลว.19 เมษายน 

2564

8 ค่าหมึก 4,000.00              4,000.00      เฉพาะเจาะจง
ร้านหน่ึงโดย นายเจษฎา ค้า

บัว 4,000
ร้านหน่ึงโดย นายเจษฎา ค้าบัว 

4,000
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

            015/34             
           ลว.20 เมษายน 

2564

9
โครงการปรับปรุงและวางท่อระบายน้้า 

หมู่ท่ี 9
250,000.00          250,000.00  เฉพาะเจาะจง

หจก.ศิริพงษ์ก่อสร้าง 99 
250,000

หจก.ศิริพงษ์ก่อสร้าง 99 
250,000

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

         090/2564            
           ลว.20 เมษายน 

2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ .ศ.2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแสง

วันท่ี 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง



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

         085/2564            
             ลว.21 เมษายน 

2564

11 เคร่ืองก้าเนิดไฟ 23,300.00            23,300.00    เฉพาะเจาะจง แอล เอ็น ดรีมเฮ้าส์ 23,300 แอล เอ็น ดรีมเฮ้าส์ 23,300
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

           086/2564          
           ลว.21 เมษายน 

2564

12 น้้าด่ืม 4,450.00              4,450.00      เฉพาะเจาะจง
ดงเกษมน้้าทิพย์ โดยน.ส.พิกุล

 อินบุตร 4,450
ดงเกษมน้้าทิพย์ โดยน.ส.พิกุล 

อินบุตร 4,450
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

         088/2564            
           ลว.23 เมษายน 

2564

13 คอมพิวเตอร์ 13,200.00            13,200.00    เฉพาะเจาะจง
ร้านทีซี โดยนางหนูพูล ด้วง

หว้า 13,200
ร้านทีซี โดยนางหนูพูล ด้วงหว้า 

13,200
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

          087/2564           
    ลว.23 เมษายน 2564

14 วัสดุส้านักงาน 14,564.00            14,564.00    เฉพาะเจาะจง
ร้านทีเอ็มการค้า โดยนาย

ชาติศิลป์ แสบงบาล           
 14,564

ร้านทีเอ็มการค้า โดยนายชาติ
ศิลป์ แสบงบาล           14,564

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

         089/2564            
           ลว.27 เมษายน 

2564

15 วัสดุการเกษตร 13,725.00            13,725.00    เฉพาะเจาะจง
ร้านรุ่งเร่ืองนานาภัณฑ์ 

13,725
ร้านรุ่งเร่ืองนานาภัณฑ์ 13,725

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

          090/2564           
    ลว.27 เมษายน 2564

16 โครงการก่อสร้างห้องน้้าสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลนาแสง200,000 200,000 เฉพาะเจาะจง
แอล เอ็น ดรีมเฮ้าส์ โดย นาย
ลักษณ์ชาติ สูญราช 
200,000

แอล เอ็น ดรีมเฮ้าส์ โดย นาย
ลักษณ์ชาติ สูญราช 200,000

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

          091/2564           
    ลว.29 เมษายน 2564


