
แบบ สขร. 1

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

1 คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 22,000.00        22,000.00     เฉพาะเจาะจง
หจก.บึงกาฬคอมพิเตอร์ 

22000
หจก.บึงกาฬคอมพิเตอร์ 

22000
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

116/2564 ลว.1 กรกฎาคม 
2564

2 ตู้เหล็ก 2 บาน 22,000.00        22,000.00     เฉพาะเจาะจง
หจก.มิตรสยามเฟอร์นิเจอร์

แฟร์ 22000
หจก.มิตรสยามเฟอร์นิเจอร์

แฟร์ 22000
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

117/2564 ลว.5 กรกฎาคม 
2564

ค่าอาหารเสริม(นม) สหกรณ์โคนมขอนแก่นจ ากัด สหกรณ์โคนมขอนแก่นจ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ๑00/๒๕๖๔
 ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 4 สิงหาคม 2564 482,292.00 482,292.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.5 กรกฎาคม 2564

ห้างหหุ้นส่วนจัด กิจธารา ห้างหหุ้นส่วนจัด กิจธารา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ๑๑๔/๒๕๖๔

300,000.00 300,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.7 กรกฎาคม 2564

โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่6 หจก.มงคลธรรม หจก.มงคลธรรม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ๑๑5/๒๕๖๔

400,000.00 400,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.7 กรกฎาคม 2564

6 ซ่อมรถบรรทุกน้ า 1,720.00          1,720.00       เฉพาะเจาะจง อู่ธวัชชัยกองช่าง 1720 อู่ธวัชชัยกองช่าง 1720
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

01/14 ลว.12 กรกฎาคม 2564

7 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 510.00             510.00          เฉพาะเจาะจง อู่ธวัชชัยกองช่าง 510 อู่ธวัชชัยกองช่าง 510
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

01/12 ลว.12 กรกฎาคม 2564

8 ซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 2,300.00          2,300.00       เฉพาะเจาะจง อู่ธวัชชัยกองช่าง 2300 อู่ธวัชชัยกองช่าง 2300
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

01/12 ลว.12 กรกฎาคม 2564

9 เคร่ืองสูบน้ า 5 แรง 35,600.00        35,600.00     เฉพาะเจาะจง แอล เอ็น ดรีมเฮ้าส์ 3560 แอล เอ็น ดรีมเฮ้าส์ 3560
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

118/2564 ลว.14 กรกฎาคม 
2564

10 เคร่ืองสูบน้ า 7 แรง 61,800.00        61,800.00     เฉพาะเจาะจง แอล เอ็น ดรีมเฮ้าส์ 61800 แอล เอ็น ดรีมเฮ้าส์ 61800
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

119/2564 ลว.14 กรกฎาคม 
2564

11 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 74,050.00        74,050.00     เฉพาะเจาะจง ร้านนาทีทอง 74050 ร้านนาทีทอง 74050
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

131/2564 ลว.19 สิงหาคม 
2564

12
ค่าวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

57,390.00        57,390.00     เฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็มการค้า 57390 ร้านทีเอ็มการค้า 57390
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

120/2564 ลว.20 กรกฎาคม 
2564

13 เคร่ืองดูดฝุ่น 14,000.00        14,000.00     เฉพาะเจาะจงหจก.มิตรสยามเฟอร์นิเจอร์แฟร์ 14000หจก.มิตรสยามเฟอร์นิเจอร์แฟร์ 14000
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

212/2564 ลว.22 กรกฎาคม 
2564

3

คสล. ม.4 เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

300,000.00

482,292.00      482,292.00   

5 400,000.00      400,000.00 เฉพาะเจาะจง

 แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม พ.ศ.2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแสง

วันท่ี 31 เดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

4 300,000.00      



14 ป้ายโครงการ 1,000.00          1,000.00       เฉพาะเจาะจง เรนโบว์ บึงกาฬ จ ากัด 1000 เรนโบว์ บึงกาฬ จ ากัด 1000
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

      บก73001/               ลว.
30 กรกฎาคม 2564

15
ป้ายโครงการรณรงค์และป้อง

ไข้เลือดออก
675.00             675.00          เฉพาะเจาะจง เรนโบว์ บึงกาฬ จ ากัด 675 เรนโบว์ บึงกาฬ จ ากัด 675

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

        บก73001/                
ลว.30 กรกฎาคม 2564

                    


