
แบบ สขร. 1

ล าดับ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ค่าวัสดุกีฬาส าหรับหมูบ่้านทัง้ หจก.พมิลพานิช บึงกาฬ 2556 หจก.พมิลพานิช บึงกาฬ 2556 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 010/2564
9 หมูบ่้าน 80,000.00 80,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.2 ธันวาคม 2563

3,350.00              3,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พมิลพานิช บึงกาฬ 2556 หจก.พมิลพานิช บึงกาฬ 2556 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 011/2564
3,350.00 3,350.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.2 ธันวาคม 2563

ค่าสารส้ม คลอรีน 95,000.00            95,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพบีีดี โดยนายปัญญา บุบผาดา ร้านพบีีดี โดยนายปัญญา บุบผาดา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 012/2564
95,000.00 95,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.2 ธันวาคม 2563

จ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 3,400.00              3,400.00 เฉพาะเจาะจง อูธ่วัชชัยการช่าง โดยนายธวัชชัย แสงชาติ อูธ่วัชชัยการช่าง โดยนายธวัชชัย แสงชาติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม บก73001/280
3,400.00 3,400.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.8 ธันวาคม 2563

ค่าพานพุม่ดอกไม้สด 1,500.00              1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีวิไลพาณิชย์ โดยนางรัศมี ค าหอม ร้านศรีวิไลพาณิชย์ โดยนางรัศมี ค าหอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม บก73001/071
1,500.00 1,500.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.8 ธันวาคม 2563

หจก.สหมงคลธรรม หจก.สหมงคลธรรม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 014/2564

2,250.00 2,250.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.9 ธันวาคม 2563
บจก.เรนโบว์ บึงกาฬ บจก.เรนโบว์ บึงกาฬ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม บก73001/073

1,800.00 1,800.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.14 ธันวาคม 2563
ค่าวัสดุส านักงาน ตรายาง บจก.เรนโบว์ บึงกาฬ บจก.เรนโบว์ บึงกาฬ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม บก73001/282

2,550.00 2,550.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.14 ธันวาคม 2563
บจก.เรนโบว์ บึงกาฬ บจก.เรนโบว์ บึงกาฬ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม บก73001/283

1,800.00 1,800.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.14 ธันวาคม 2563
ค่าครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ หจก.บุตรอินทร์ หจก.บุตรอินทร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 017/2564
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟา้ 15,300.00 15,300.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.16 ธันวาคม 2563

19,720.00            19,720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธรรมจักรพาณิชย์ ร้านธรรมจักรพาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 020/2564
19,720.00 19,720.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.18 ธันวาคม 2563

ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน-เก้าอีแ้ถว หจก.มิตรสยามเฟร์นิเจอร์แฟร์ หจก.มิตรสยามเฟร์นิเจอร์แฟร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 024/2564
4 ทีน่ัง่ 11,400.00 11,400.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.21 ธันวาคม 2563

15,300.00            15,300.00 เฉพาะเจาะจง

2

ค่าวัสดุส านักงาน

ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์

เฉพาะเจาะจง

4

3
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5

6 2,250.00              2,250.00 เฉพาะเจาะจง

10

12 11,400.00            11,400.00 เฉพาะเจาะจง

8 2,550.00              2,550.00 เฉพาะเจาะจง

9 จ้างท าป้ายไวนิล

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

7 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ป้ายไวนิล 1,800.00              

1 80,000.00            80,000.00

1,800.00      เฉพาะเจาะจง

ค่าน้ าด่ืม

1,800.00              1,800.00 เฉพาะเจาะจง
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพือ่ ร้านมหาโชครุ่งเจริญก่อสร้าง ร้านมหาโชครุ่งเจริญก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 041/2564

การเกษตร หมูท่ี ่3 100,000.00 100,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.22 ธันวาคม 2563

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพือ่ 100,000.00          100,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมหาโชครุ่งเจริญก่อสร้าง ร้านมหาโชครุ่งเจริญก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 042/2564

การเกษตร หมูท่ี ่6 100,000.00 100,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.22 ธันวาคม 2563

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพือ่ ร้านมหาโชครุ่งเจริญก่อสร้าง ร้านมหาโชครุ่งเจริญก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 044/2564

การเกษตร หมูท่ี ่1 150,000.00 150,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.23 ธันวาคม 2563
ร้านพซีี โดยนางหนูพลู ด้วงหว้า ร้านพซีี โดยนางหนูพลู ด้วงหว้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 029/2564

17,900.00 17,900.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.23 ธันวาคม 2563
บจก.เรนโบว์ บึงกาฬ บจก.เรนโบว์ บึงกาฬ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม บก73001/306

2,200.00 2,200.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.28 ธันวาคม 2563

ป้ายโครงการสร้างจิตส านึกการมี บจก.เรนโบว์ บึงกาฬ บจก.เรนโบว์ บึงกาฬ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม บก73001/297

ส่วนร่วมในการพฒันาทีท่่องเทีย่ว 600.00 600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.17 ธันวาคม 2563

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพือ่ 200,000.00          200,000.00 เฉพาะเจาะจง คูนทรัพย์ก่อสร้าง ดดยนายประทิน แดงวันสี คูนทรัพย์ก่อสร้าง ดดยนายประทิน แดงวันสี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 043/2564

การเกษตร หมูท่ี ่4 200,000.00 200,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.23 ธันวาคม 2563

ค่าใช้สอย-ซ่อมแซมทรัพย์สิน บึงกาใคอมพวิเตอร์แอนด์ซีซีทีวี บึงกาใคอมพวิเตอร์แอนด์ซีซีทีวี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 007/2564

โน้ตบุค 3,900.00 3,900.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.24 ธันวาคม 2563

ค่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 15,000.00            15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุตรอินทร์ หจก.บุตรอินทร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 027/2564

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 10,000.00 10,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.24 ธันวาคม 2563

ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน- 10,000.00            10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุตรอินทร์ หจก.บุตรอินทร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 028/2564

พดัลมติดผนัง 15,000.00 15,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.24 ธันวาคม 2563
ร้านนาทีทอง โดยนายบัวสี ศรีสถาน ร้านนาทีทอง โดยนายบัวสี ศรีสถาน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 031/2564

69,930.00 69,930.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.25 ธันวาคม 2563
สหกรณ์โคนมขอนแก่นจ ากัด สหกรณ์โคนมขอนแก่นจ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 030/2564

349,898.08 349,898.08 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.28 ธันวาคม 2563

21

19

14

ค่าอาหารเสริม (นม)

ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ

จ้างท าป้ายไวนิล

ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์

22

23 69,930.00            69,930.00 เฉพาะเจาะจง

25 349,898.08          349,898.08 เฉพาะเจาะจง

18 600.00                 600.00 เฉพาะเจาะจง

20 3,900.00              3,900.00 เฉพาะเจาะจง

16 17,900.00            17,900.00 เฉพาะเจาะจง

17 2,200.00              2,200.00 เฉพาะเจาะจง

13 100,000.00          100,000.00 เฉพาะเจาะจง

15 150,000.00          150,000.00 เฉพาะเจาะจง
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