
แบบ สขร. 1

ล าดับ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้น ประกวดราคา หจก.เอ็กซ์.ที.เอ็นจิเนีย หจก.เอ็กซ์.ที.เอ็นจิเนีย E003/2564
หมูท่ี่6 อิเล็กทรอนิกส์ 539,000.00 539,000.00 ลว.1 มีนาคม 2564
โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้น ประกวดราคา หจก.เอ็กซ์.ที.เอ็นจิเนีย หจก.เอ็กซ์.ที.เอ็นจิเนีย E004/2564
หมูท่ี่3 จุดที ่2 อิเล็กทรอนิกส์ 539,000.00 539,000.00 ลว.1 มีนาคม 2564
ค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดท้าแผน ร้านที เอ็ม การค้า โดยนายชาติศิลป์ แสบงบาล ร้านที เอ็ม การค้า โดยนายชาติศิลป์ แสบงบาล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม บก73001/069
พฒันาท้องถิน่ 6,010.00 6,010.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.2 มีนาคม 2564

300.00               300.00 บจก.เรนโบว์ บึงกาฬ บจก.เรนโบว์ บึงกาฬ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม บก73001/070
300.00 300.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.2 มีนาคม 2564

โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้น ประกวดราคา หจก. ก.ทิพย์เอ็นจิเนียร่ิง หจก. ก.ทิพย์เอ็นจิเนียร่ิง E005/2564
หมูท่ี่3 จุดที ่1 อิเล็กทรอนิกส์ 527,800.00 527,800.00 ลว.3 มีนาคม 2564
ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,550.00          10,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุรศักด์ิการยาง โดยนายสุรศักด์ิ ใจวัน ร้านสุรศักด์ิการยาง โดยนายสุรศักด์ิ ใจวัน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 075/2564
รถยนต์กูช้ีพ 10,550.00 10,550.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.4 มีนาคม 2564
ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 22,220.00          22,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุรศักด์ิการยาง โดยนายสุรศักด์ิ ใจวัน ร้านสุรศักด์ิการยาง โดยนายสุรศักด์ิ ใจวัน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 076/2564
รถบรรทุกน้า้ 22,220.00 22,220.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.4 มีนาคม 2564
ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,750.00            3,750.00 ร้านสุรศักด์ิการยาง โดยนายสุรศักด์ิ ใจวัน ร้านสุรศักด์ิการยาง โดยนายสุรศักด์ิ ใจวัน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 078/2564
รถยนต์ส่วนกลาง 3,750.00 3,750.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.4 มีนาคม 2564

45,000.00          45,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านที เอ็ม การค้า โดยนายชาติศิลป์ แสบงบาล ร้านที เอ็ม การค้า โดยนายชาติศิลป์ แสบงบาล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 077/2564
45,000.00 45,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.12 มีนาคม 2564

ค่าวัสดุโครงการรณรงค์ป้องกัน ร้านนิคมสัตวแพทย์ โดยพนูพศิ สนัน่เคร่ือง ร้านนิคมสัตวแพทย์ โดยพนูพศิ สนัน่เคร่ือง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 078/2564
โรคพษิสุนัขบ้า 15,140.00 15,140.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.12 มีนาคม 2564

ร้านแอล เอ้น ดรีมเฮ้าส์ ร้านแอล เอ้น ดรีมเฮ้าส์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 079/2564
80,255.00 80,255.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.4 มีนาคม 2564

ค่าซ่อมแซมบ้ารุงรักษา อูธ่วัชชัยการช่าง โดยนายธวัชชัย แสงชาติ อูธ่วัชชัยการช่าง โดยนายธวัชชัย แสงชาติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม บก73001/099
เคร่ืองตัดหญ้า 4,300.00 4,300.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.12 มีนาคม 2564

4 จ้างท้าป้ายไวนิล
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
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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 มีนาคม พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ค่าครุภณัฑ์ส้านักงาน เก้าอีน้ัง่ หจก.มิตรสยามเฟอร์นิเจอร์แฟร์ หจก.มิตรสยามเฟอร์นิเจอร์แฟร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 079/2564
ท้างาน ระดับ 1-2 และระดับ 3 9,600.00 9,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.16 มีนาคม 2564
ค่าครุภณัฑ์ส้านักงาน โต๊ะท้างาน หจก.มิตรสยามเฟอร์นิเจอร์แฟร์ หจก.มิตรสยามเฟอร์นิเจอร์แฟร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 080/2564
ระดับ 1-2 และระดับ 3 21,000.00 21,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.16 มีนาคม 2564

ร้านพซีี โดยนางหนูพลู ด้วงหว้า ร้านพซีี โดยนางหนูพลู ด้วงหว้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 081/2564
7,500.00 7,500.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.16 มีนาคม 2564

ค่าป้ายโครงการควบคุมและ บจก.เรนโบว์ บึงกาฬ บจก.เรนโบว์ บึงกาฬ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม บก73001/102
ป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า 450.00 450.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.16 มีนาคม 2564
ค่าวัสดุอุปกรร์โครงการควบคุม ร้านที เอ็ม การค้า โดยนายชาติศิลป์ แสบงบาล ร้านที เอ็ม การค้า โดยนายชาติศิลป์ แสบงบาล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม บก73001/104
และป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า 2,075.00 2,075.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.17 มีนาคม 2564

277,000.00        277,000.00 เฉพาะเจาะจง จารุนี ซัพพลาย แอนด์ แฮร์ดีไซด์ by จ๋า จารุนี ซัพพลาย แอนด์ แฮร์ดีไซด์ by จ๋า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 082/2564
277,000.00 277,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.17 มีนาคม 2564

ค่าจ้างเหมารถยนต์เพือ่เดินทางไป 122,000.00        122,000.00 หจก.ค้าจันทร์ นาคา ทราเวล หจก.ค้าจันทร์ นาคา ทราเวล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 083/2564
ศึกษาดูงาน 122,000.00 122,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.24 มีนาคม 2564
ค่าจัดซ้ือของทีร่ะลึกในการศึกษา ร้านฮ่ังมีของฝาก ร้านฮ่ังมีของฝาก เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม บก73001/114
ดูงานโครงการสัมนา 4,500.00 4,500.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.24 มีนาคม 2564
ค่าวัสดุอปกรณ์ตามโครงการสัมนา ร้านฮ่ังมีของฝาก ร้านฮ่ังมีของฝาก เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 083/2564
และศึกษาดูงาน 14,000.00 14,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.25 มีนาคม 2564

675.00               675.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เรนโบว์ บึงกาฬ บจก.เรนโบว์ บึงกาฬ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม บก73001/117

675.00 675.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.25 มีนาคม 2564
จ้างท้าป้ายไวนิล
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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 มีนาคม พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
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