
แบบ สขร. 1

ล าดับ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ค่าน้า้มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 18,500.00          18,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช.วิบูลย์ศรีวิไล ร้านช.วิบูลย์ศรีวิไล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 061/2564

18,500.00 18,500.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.2 กุมภาพนัธ์ 2564
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพือ่ 340,000.00        340,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมหาโชครุ่งเจริญก่อสร้าง ร้านมหาโชครุ่งเจริญก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 064/2564
การเกษตร หมูท่ี ่2 340,000.00 340,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.2 กุมภาพนัธ์ 2564
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพือ่ เฉพาะเจาะจง คูนทรัพย์ก่อสร้าง คูนทรัพย์ก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 065/2564
การเกษตร หมูท่ี ่9 250,000.00 250,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.5 กุมภาพนัธ์ 2564
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพือ่ 200,000.00        200,000.00 เฉพาะเจาะจง คูนทรัพย์ก่อสร้าง คูนทรัพย์ก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 066/2564
การเกษตร หมูท่ี ่7 200,000.00 200,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.5 กุมภาพนัธ์ 2564
ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มเอกสาร ร้านก๊อปปีเ้ฮ้าส์ โดย น.ส.สริยา กาปีนตา ร้านก๊อปปีเ้ฮ้าส์ โดย น.ส.สริยา กาปีนตา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม บก73001/051
โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพชื 2,315.00 2,315.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.15 กุมภาพนัธ์ 2564
โครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้น 1,280,000.00     1,280,000.00 ประกวดราคา หจก.มงคลธรรม หจก.มงคลธรรม E001/2564
รอบบ้านนาแสง อิเล็กทรอนิกส์ 878,000.00 878,000.00 ลว.16 กุมภาพนัธ์ 2564

9,100.00            9,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุตรอินทร์ หจก.บุตรอินทร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม บก73001/056
9,100.00 9,100.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.18 กุมภาพนัธ์ 2564

ร้านปิยะการค้า ร้านปิยะการค้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 070/2564
14,000.00 14,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.19 กุมภาพนัธ์ 2564

ตู้โชว์ ขนาด 60 เมตร ตู้โชว์ดาวน์ 8,000.00            8,000.00 ร้านปิยะการค้า ร้านปิยะการค้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 071/2564
ไลท์ขาเหล็กด้านหลังติดกระจก 8,000.00 8,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.19 กุมภาพนัธ์ 2564

ร้านดวงใจพาณิชย์ ร้านดวงใจพาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 072/2564
6,400.00 6,400.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.19 กุมภาพนัธ์ 2564

14,500.00          14,500.00 ร้านปิยะการค้า ร้านปิยะการค้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 069/2564
14,500.00 14,500.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.19 กุมภาพนัธ์ 2564

เคร่ืองซักผ้าแบบธรรมดา 18,000.00          18,000.00 ร้านดวงใจพาณิชย์ ร้านดวงใจพาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 073/2564
 15 กิโลกรัม 18,000.00 18,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.19 กุมภาพนัธ์ 2564

ค่าแท่นยืนบรรยาย (โพเดียม)

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจงตู้เย็น 6,400.00            6,400.00
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12 เฉพาะเจาะจง

25,000.00          
250,000.00

เฉพาะเจาะจง14,000.00          14,000.00

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ .ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

5 2,315.00            2,315.00 เฉพาะเจาะจง
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ค่าตู้โชว์ ขนาด 200 ซม.

ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด
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แบบ สขร. 1

ล าดับ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ .ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ร้านดวงใจพาณิชย์ ร้านดวงใจพาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 074/2564
2,900.00 2,900.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.19 กุมภาพนัธ์ 2564

ดงเกษมน้า้ทิพย์ โดยน.ส.พกิุล อินบุตร ดงเกษมน้า้ทิพย์ โดยน.ส.พกิุล อินบุตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 075/2564
2,550.00 2,550.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.22 กุมภาพนัธ์ 2564

17,776.00          17,776.00 บจก.พ.ีเอ็ม.กรุ๊ป บึงกาฬ บจก.พ.ีเอ็ม.กรุ๊ป บึงกาฬ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 076/2564
17,776.00 17,776.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.22 กุมภาพนัธ์ 2564

ค่าป้ายโครงการควบคุมและป้อง บจก.เรนโบว์ บึงกาฬ บจก.เรนโบว์ บึงกาฬ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม บก73001/061
กันโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา2019 450.00 450.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.23 กุมภาพนัธ์ 2564
โครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้น 3,909,000.00     3,888,631.77 ประกวดราคา หจก.พฒันกิจคอนกรีต หจก.พฒันกิจคอนกรีต E002/2564
หนองบ่อมะงง-ค้าไชยวาน อิเล็กทรอนิกส์ 2,644,000.00 2,644,000.00 ลว.25 กุมภาพนัธ์ 2564

ค่าวัสดุส้านักงาน (น้า้ด่ืม) 2,550.00            2,550.00

เฉพาะเจาะจงค่าเคร่ืองเคลือบบัตร 2,900.00            2,900.0013
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450.00 เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง
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ค่าวัสดุส้านักงาน

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด

450.00               



แบบ สขร. 1

ล าดับ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ .ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง



แบบ สขร. 1

ล าดับ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ .ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง



แบบ สขร. 1

ล าดับ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ .ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง



แบบ สขร. 1

ล าดับ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ .ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

-                     -                 


