
แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป
หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าน ้าด่ืม 4,110.00            4,110.00    เฉพาะเจาะจง ดงเกษมน ้าทิพย์ 4,110 ดงเกษมน ้าทิพย์ 4,110
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

123/2564 ลว.2
 สิงหาคม 2564

2 วัสดุงานบ้านงานครัว 24,005.00         24,005.00  เฉพาะเจาะจง ร้านดวงใจพาณิชย์ 24,005 ร้านดวงใจพาณิชย์ 24,005
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

124/2564 ลว.3
 สิงหาคม 2564

3 วัสดุส้านักงาน 24,517.00         24,517.00  เฉพาะเจาะจง พี.เอ็ม.กรุ๊ป บึงกาฬ 2,417 พี.เอ็ม.กรุ๊ป บึงกาฬ 2,417
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

125/2564 ลว.4
 สิงหาคม 2564

4 ค่าน ้ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 14,165.00         14,165.00  เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ช.วิบูลย์ศรีวิไล 

14,165
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ช.วิบูลย์ศรี

วิไล 14,165
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

127/2564 ลว.4
 สิงหาคม 2564

5
ค่าป้ายโครงการปล่อยพันธ์ุปลาน ้าจืดใน

แหล่งน ้าสาธารณะพื นท่ีต้าบลนาแสง เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติ

900.00              900.00       เฉพาะเจาะจง เรนโบว์ บึงกาฬ จ้ากัด 900 เรนโบว์ บึงกาฬ จ้ากัด 900
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

BL2021080012
 ลว.9 สิงหาคม 

2564

6
ค่าวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปล่อยพันธ์ุปลา

น ้าจืดในแหล่งน ้าสาธารณะพื นท่ีต้าบลนาแสง 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ

6,865.00            6,865.00    เฉพาะเจาะจง ร้านธรรมจักรพาณิชย์ 6,865 ร้านธรรมจักรพาณิชย์ 6,865
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

2/24 ลว.10 
สิงหาคม 2564

7 จัดซื อวัสดุท่ีเก่ียวข้องในโครงารฝึกอบรม 1,980.00            1,980.00    เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย แท่นจันทร์ 1,980 นายอภิชัย แท่นจันทร์ 1,980
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

บก ๗๓๐๐2/๓๕๖
 ลว.๑0 สิงหาคม 

๒๕๖๔
8 กล้องส้ารวจ 20,200.00         20,200.00  เฉพาะเจาะจง แอล เอ็น ดรีมเฮ้าส์ 20,200 แอล เอ็น ดรีมเฮ้าส์ 20,200

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

129/2564 ลว.
19 สิงหาคม 

2564
9 ไม้สต๊าฟอลูมิเนียม 5,500.00            5,500.00    เฉพาะเจาะจง แอล เอ็น ดรีมเฮ้าส์ 5,500 แอล เอ็น ดรีมเฮ้าส์ 5,500

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

128/2564 ลว.
19 สิงหาคม 

2564
10 ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต 99,775.00         99,775.00  เฉพาะเจาะจง

แอล เอ็น ดรีม โดย นายลักษณ์ชาติ
 สูญราช 99,775

แอล เอ็น ดรีม โดย นาย
ลักษณ์ชาติ สูญราช 99,775

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

132/2564 ลว.
19 สิงหาคม 

2564
11 วัสดุก่อสร้าง 20,350.00         20,350.00  เฉพาะเจาะจง

กันตาวัสดุ โดย นายคุณากร  กรม
ลคร 20,350

กันตาวัสดุ โดย นายคุณากร  
กรมลคร 20,350

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

133/2564 ลว.
19 สิงหาคม 

2564
12 ป้ายโครงการ 720 720 เฉพาะเจาะจง หจก.พันธ์ศักด์ิ44     720 หจก.พันธ์ศักด์ิ44     720

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

บก ๗๓๐๐๑/๓๕๖
 ลว.๑๙ สิงหาคม 

๒๕๖๔

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ.2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแสง

วันท่ี 31 เดือน  สิงหำคม พ.ศ. 2564

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง



13 วัสดุส้านักโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง
ร้านหน่ึง โดย นายเจษฎา ค้าบัว 

4,000
ร้านหน่ึง โดย นายเจษฎา ค้า

บัว 4,000
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

บก ๗๓๐๐๑/๓๖๐
 ลว.๒๓ สิงหาคม 

๒๕๖๔

14
เบิกค่ารับรอง ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ

 ท่ี3/2564
7,200.00            7,200.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจมาศ สองเมือง  7,200

นางสาวเบญจมาศ สองเมือง  
7,200

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

บก ๗๓๐๐๑/๓57
 ลว.๒๓ สิงหาคม 

๒๕๖๔

15 ป้ายห่วงใยผู้เลี ยงโค-กระบือ 450 450 เฉพาะเจาะจง เรนโบว์ บึงกาฬ จ้ากัด 450 เรนโบว์ บึงกาฬ จ้ากัด 450
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

บก ๗๓๐๐๑/๓๖๑
 ลว.๒๓ สิงหาคม 

๒๕๖๔

16 วัสดุโครงการ 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ที เอ็ม การค้า โดย นายชาติ

ศิลป์ แสบงบาล 1,500
ร้าน ที เอ็ม การค้า โดย นาย
ชาติศิลป์ แสบงบาล 1,500

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

บก ๗๓๐๐๑/๓๖๗
 ลว.๒๖ สิงหาคม 

๒๕๖๔
17 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 9,995.00            9,995.00    เฉพาะเจาะจง ร้านนาทีทอง 9,995 ร้านนาทีทอง 9,995

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

134/2564

18 ค่าป้ายห้ามทิ งขยะ 900.00              900.00       เฉพาะเจาะจง เรนโบว์ บึงกาฬ จ้ากัด 900 เรนโบว์ บึงกาฬ จ้ากัด 900
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

บก73001/ ลว.
30 สิงหาคม 

2564

19
ค่าวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปล่อยพันธ์ุปลา

น ้าจืดในแหล่งน ้าสาธารณะพื นท่ีต้าบลนาแสง 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ

6,865.00            6,865.00    เฉพาะเจาะจง ร้านธรรมจักรพาณิชย์ 6,865 ร้านธรรมจักรพาณิชย์ 6,865
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

2/24 ลว.10 
สิงหาคม 2564


