
สขร.1

รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคา (บาท) ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ราคา (บาท)

1
จา้งบริการระบบแพทยฉุ์กเฉิน 72,000.00           72,000.00        ตกลงจา้ง นายค าดี สายสอน 72,000.00               นายค าดี สายสอน 72,000.00                         เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

               1/2562                  
           ลว. 1 ต.ค. 61

2
จา้งบริการระบบแพทยฉุ์กเฉิน 72,000.00           72,000.00        ตกลงจา้ง นายบุดดา หอมสมบติั 72,000.00               นายบุดดา หอมสมบติั 72,000.00                         เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

              2/2562                
ลว. 1 ต.ค. 61

3
จา้งบริการระบบแพทยฉุ์กเฉิน 72,000.00           72,000.00        ตกลงจา้ง นายสมพร ภูวงษ์ 72,000.00               นายสมพร ภูวงษ์ 72,000.00                         เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

              3/2562                
ลว. 1 ต.ค. 61

4
จา้งบริการระบบแพทยฉุ์กเฉิน 72,000.00           72,000.00        ตกลงจา้ง นายสวสัด์ิ เก้ือกูล 72,000.00               นายสวสัด์ิ เก้ือกูล 72,000.00                         เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

              4/2562                
ลว. 1 ต.ค. 61

5
จา้งบริการระบบแพทยฉุ์กเฉิน 72,000.00           72,000.00        ตกลงจา้ง นายสบาย ศรีสวา่ง 72,000.00               นายสบาย ศรีสวา่ง 72,000.00                         เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

              5/2562                
ลว. 1 ต.ค. 61

6
จา้งบริการระบบแพทยฉุ์กเฉิน 72,000.00           72,000.00        ตกลงจา้ง นายธนัวา  มุกดาพนัธ์ 72,000.00               นายธนัวา  มุกดาพนัธ์ 72,000.00                         เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

              6/2562                
ลว. 1 ต.ค. 61

7
จา้งบริการพนกังานท าความสะอาด 108,000.00         108,000.00      ตกลงจา้ง นางสาวเทวา ชาลือ 108,000.00             นางสาวเทวา ชาลือ 108,000.00                       เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

              7/2562                
ลว. 1 ต.ค. 61

8
จา้งบริการพนกังานจดัท าบญัชี 108,000.00         108,000.00      ตกลงจา้ง น.ส.สุพตัรา กุลวงศ ์ 108,000.00             น.ส.สุพตัรา กุลวงศ ์ 108,000.00                       เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

              8/2562                
ลว. 1 ต.ค. 61

9
จา้งบริการพนกังานพสัดุ 108,000.00         108,000.00      ตกลงจา้ง น.ส.ลลิตา วิชาผง 108,000.00             น.ส.ลลิตา วิชาผง 108,000.00                       เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

              9/2562                
ลว. 1 ต.ค. 61

10
จา้งบริการพนกังานพสัดุ 108,000.00         108,000.00      ตกลงจา้ง น.ส.วราภรณ์ ศรีสวา่ง 108,000.00             น.ส.วราภรณ์ ศรีสวา่ง 108,000.00                       เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

              10/2562                
ลว. 1 ต.ค. 61

11
จา้งบริการพนกังานจดัท าบญัชี 108,000.00         108,000.00      ตกลงจา้ง นางสาววรรณิศา แสนพฒันา 108,000.00             นางสาววรรณิศา แสนพฒันา 108,000.00                       เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

           11/2562              
ลว.1 ต.ค. 61

12
จา้งบริการผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการกอง
คลงั 108,000.00         108,000.00      ตกลงจา้ง นางสาวพรธิรา ค  าโคตร 108,000.00             นางสาวพรธิรา ค  าโคตร 108,000.00                       เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

           12/2562              
ลว.1 ต.ค. 61

13 จา้งบริการจดมาตรวดัและเก็บค่าน ้า
108,000.00         108,000.00      ตกลงจา้ง นางสาวมะลิษา หอมพรมมา 108,000.00             นางสาวมะลิษา หอมพรมมา 108,000.00                       เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

           13/2562              
ลว.1 ต.ค. 61

14
จา้งบริการจดมาตรวดัและเก็บค่าน ้า 
หมู่ท่ี1 54,000.00           54,000.00        ตกลงจา้ง นางสาวมาลา ฝุ่ นทอง 54,000.00               นางสาวมาลา ฝุ่ นทอง 54,000.00                         เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

           14/2562              
ลว.1 ต.ค. 61

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจา้ง (บาท)

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีขอสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562

                                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ อ  าเภอศรีวิไล จงัหวดับึงกาฬ

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ



สขร.1

รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคา (บาท) ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ราคา (บาท)
ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจา้ง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีขอสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562

                                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ อ  าเภอศรีวิไล จงัหวดับึงกาฬ

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ

15
จา้งบริการจดมาตรวดัและจดัเก็บน ้า 
หมู่ท่ี 2,4,6 54,000.00           54,000.00        ตกลงจา้ง นางบุญถิน ค  าโคตร 54,000.00               นางบุญถิน ค  าโคตร 54,000.00                         เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

              15/2562                
ลว. 1 ต.ค. 61

16
จา้งบริการ พนง.รักษาความปลอดภยั 
ศพด. ม.5 108,000.00         108,000.00      ตกลงจา้ง นายอุบล ตาหลา้ 108,000.00             นายอุบล ตาหลา้ 108,000.00                       เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

              16/2562                
ลว. 1 ต.ค. 61

17
จา้งบริการพนง.รักษาความปลอดภยั 
ศพด. หมู่ท่ี6 108,000.00         108,000.00      ตกลงจา้ง นายราช ลามค า 108,000.00             นายราช ลามค า 108,000.00                       เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

              17/2562                
ลว. 1 ต.ค. 61

18
จา้งบริการครูผูดู้แลเด็ก 108,000.00         108,000.00      ตกลงจา้ง น.ส.นิภา ครุธราช 108,000.00             น.ส.นิภา ครุธราช 108,000.00                       เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

              18/2562                
ลว. 1 ต.ค. 61

19
จา้งบริการผูช่้วยช่างโยธา 108,000.00         108,000.00      ตกลงจา้ง นายอาทิตย ์เพียซา้ย 108,000.00             นายอาทิตย ์เพียซา้ย 108,000.00                       เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

              19/2562                
ลว. 1 ต.ค. 61

20
จา้งเหมาบริการผูช่้วยช่างไฟฟ้า 108,000.00         108,000.00      ตกลงจา้ง นายพนม อดทน 108,000.00             นายพนม อดทน 108,000.00                       เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

              20/2562                
ลว. 1 ต.ค. 61

21
จา้งบริการช่างซ่อมบ ารุงระบบประปา 108,000.00         108,000.00      ตกลงจา้ง นายสายนั ค  าสีทา 108,000.00             นายสายนั ค  าสีทา 108,000.00                       เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

              21/2562                
ลว. 1 ต.ค. 61

22
จา้งบริการเปิด-ปิดระบบน ้าประปา หมู่
ท่ี3 24,000.00           24,000.00        ตกลงจา้ง นายพยาน ถาทุมมา 24,000.00               นายพยาน ถาทุมมา 24,000.00                         เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

              22/2562                
ลว. 1 ต.ค. 61

23
จา้งบริการเปิด-ปิดระบบน ้าประปา หมู่
ท่ี4 48,000.00           48,000.00        ตกลงจา้ง นางโสดารัตน์ ลามค า 48,000.00               นางโสดารัตน์ ลามค า 48,000.00                         เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

              23/2562                
ลว. 1 ต.ค. 61

24
จา้งเหมาบริการเปิด-ปิดระบบน ้าประปา
 หมู่ท่ี5 30,000.00           30,000.00        ตกลงจา้ง นางนยันา ค  าสีทา 30,000.00               นางนยันา ค  าสีทา 30,000.00                         เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

              24/2562               
ลว.1 ต.ค. 61

25
จา้งบริการปฏิบติังานดา้นธุรการกอง
สวสัดิการ 108,000.00         108,000.00      ตกลงจา้ง นายภทัรพล ฉัน่พฒันาพงศ์ 108,000.00             นายภทัรพล ฉัน่พฒันาพงศ์ 108,000.00                       เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

              25/2562               
ลว.1 ต.ค. 61

26 จา้งบริการพนกังานจดัเก็บขยะ
108,000.00         108,000.00      ตกลงจา้ง นายพงษพ์ฒัน์ โคตรวงษ์ 108,000.00             นายพงษพ์ฒัน์ โคตรวงษ์ 108,000.00                       เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

              26/2561                
ลว. 1 ต.ค. 61

27
จา้งบริการผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการกอง
สาธารณสุขฯ 108,000.00         108,000.00      ตกลงจา้ง นายจินตวฒัน์ สิมมาโคตร 108,000.00             นายจินตวฒัน์ สิมมาโคตร 108,000.00                       เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

              27/2562                
ลว. 1ต.ค. 61

28
ซ้ือหนงัสือพิมพร์ายวนั 10,000.00           10,000.00        ตกลงจา้ง ศรีวิไลพาณิชย ์ 10,000.00               ศรีวิไลพาณิชย ์ 10,000.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              28/2562                
ลว. 1ต.ค. 61



สขร.1

รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคา (บาท) ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ราคา (บาท)
ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจา้ง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีขอสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562

                                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ อ  าเภอศรีวิไล จงัหวดับึงกาฬ

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ

29
ซ้ือน ้าด่ืม 10,000.00           10,000.00        ตกลงจา้ง นายสุวรรณ นาสิงห์ทอง 10,000.00               นายสุวรรณ นาสิงห์ทอง 10,000.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              29/2562                
ลว. 1ต.ค. 61

30
จา้งเหมาบริการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 42,000.00           42,000.00        ตกลงจา้ง บริษทั ก๊อปป้ีไลน์โอเอ ฯ 42,000.00               บริษทั ก๊อปป้ีไลน์โอเอ ฯ 42,000.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              30/2562                
ลว. 1ต.ค. 61

31
จา้งเหมาบริการส ารวจความพึงพอใจ 15,000.00           15,000.00        ตกลงจา้ง มหาวิทยาลยันครพนม 15,000.00               มหาวิทยาลยันครพนม 15,000.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              31/2562                
ลว. 1ต.ค. 61

32
สญัญาซ้ือขายอาหารเสริมนม 2/2561 739,937.92         739,937.92      สญัญาซ้ือขาย สหกรณ์โคนมขอนแก่น 739,937.92             สหกรณ์โคนมขอนแก่น 739,937.92                       

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              1/2562                
ลว. 1ต.ค. 61

33
สญัญาซ้ือขายรถบรรทุกน ้า 2,470,000.00      2,470,000.00   ประกวดราคา หจก.ที.พี.แอล.ธานี 2,470,000.00          หจก.ที.พี.แอล.ธานี 2,470,000.00                    

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              2/2562                
ลว. 9ต.ค. 61

34
จา้งเหมาบริการซ่อมรถ บก5676 3,550.00             3,550.00          ใบสัง่จา้ง สุรศกัด์ิการยาง 3,550.00                 สุรศกัด์ิการยาง 3,550.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              1/2562                
ลว. 10 ต.ค. 61

35
ซ้ือพวงมาลาดอกไมส้ด 1,000.00             1,000.00          ใบสัง่ซ้ือ ศรีวิไลพาณิชย ์ 1,000.00                 ศรีวิไลพาณิชย ์ 1,000.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              1/2562                
ลว.17 ต.ค. 61

36
จา้งเหมาบริการซ่อมเคร่ืองปร้ินกองช่าง 770.00                770.00             ใบสัง่จา้ง ร้าน 108 ไอที 770.00                    ร้าน 108 ไอที 770.00                              

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              2/2562                
ลว. 29 ต.ค. 61

37 เช็คตามระยะเวลารถยนตก์ูชี้พ กก5676
4,680.00             4,680.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุรศกัด์ิ 4,680.00                 ร้านสุรศกัด์ิ 4,680.00                           เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

               3/2562                  
        ลว. 1 พ.ย. 61

38
ซ่อมเคร่ืองคอมฯ (สป.) 450.00                450.00             เฉพาะเจาะจง ร้าน 108 ไอ ที 450.00                    ร้าน 108 ไอ ที 450.00                              เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

               4/2562                  
        ลว. 1 พ.ย. 61

39
เช็คตามระยะเวลารถยนตก์ูชี้พ กก9054 2,603.85             2,603.85          เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยตา้บึงกาฬ จ ากดั 2,603.85                 บริษทั โตโยตา้บึงกาฬ จ ากดั 2,603.85                           เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

               5/2562                  
        ลว. 8 พ.ย. 61

40
ซ่อมเคร่ืองคอมฯ (สป.) 450.00                450.00             เฉพาะเจาะจง ร้าน 108 ไอ ที 450.00                    ร้าน 108 ไอ ที 450.00                              เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

               6/2562                  
        ลว. 16 พ.ย. 62

41
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วย
หิน กรณีเร่งด่วน หมู่ท่ี6 175,000.00         175,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านใหม่พฒันาพาณิชย์ 175,000.00             ร้านใหม่พฒันาพาณิชย์ 175,000.00                       เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

               1/2562                  
        ลว. 22 พ.ย. 62

42
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 20,000.00           20,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพรประเสริฐรุ่งเรือง 20,000.00               ร้านพรประเสริฐรุ่งเรือง 20,000.00                         เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

               2/2562                  
        ลว. 23 พ.ย. 62



สขร.1

รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคา (บาท) ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ราคา (บาท)
ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจา้ง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีขอสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562

                                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ อ  าเภอศรีวิไล จงัหวดับึงกาฬ

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ

43
ซ้ือรถบรรทุกขยะ (เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ) 2,100,000.00      2,100,000.00   ประกวดราคา หจก.ที.พี.แอล.ธานี 2,100,000.00          หจก.ที.พี.แอล.ธานี 2,100,000.00                    เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

               3/2562                  
           ลว. 4 ธ.ค. 61

44
ซ้ือพานพุม่ดอกไมเ้หลือง 1,600.00             1,600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดอกไมส้ด 1,600.00                 ร้านดอกไมส้ด 1,600.00                           เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

              3/2562                
ลว. 4 ธ.ค. 61

45
ซ้ือวสัดุใชจ้ดักิจกรรมฯลฯ 4,000.00             4,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนอ้งมะนาวการคา้ 4,000.00                 ร้านนอ้งมะนาวการคา้ 4,000.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              4/2562                
ลว. 11 ธ.ค. 61

46
ซ้ือชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน ศพด.
นาสิงห์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 30,140.00           30,140.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.จารุวงศโ์มบาย 30,140.00               บ.จารุวงศโ์มบาย 30,140.00                         เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

              5/2562                
ลว. 11 ธ.ค. 61

47
ซ้ือชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน ศพด.
นาทราย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 30,140.00           30,140.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.จารุวงศโ์มบาย 30,140.00               บ.จารุวงศโ์มบาย 30,140.00                         เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

              6/2562                
ลว. 11 ธ.ค. 61

48
จา้งเหมารถโดยสารโครงการศึกษา
นอกสถานท่ี ศพด.นาทราย 20,000.00           20,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายวงษ ์วงษษ์า 20,000.00               นายวงษ ์วงษษ์า 20,000.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              7/2562                
ลว. 11 ธ.ค. 61

49
จา้งเหมาท าป้ายโครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู่ ศพด.นาทราย 450.00                450.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยทุป้ายศิลป์ 450.00                    ร้านยทุป้ายศิลป์ 450.00                              

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              8/2562                
ลว. 11 ธ.ค. 61

50
จา้งตรวจเช็คสภาพรถ กก9054 บึงกาฬ 754.35                754.35             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา้ จ  ากดั 754.35                    บ.โตโยตา้ จ  ากดั 754.35                              

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              9/2562                
ลว. 18 ธ.ค. 61

51
จา้งเหมาอาหารวา่งประชุมาสภาฯ 2,200.00             2,200.00          วิธีเฉพาะเจาะจง วชัรา กงซุย 2,200.00                 วชัรา กงซุย 2,200.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              10/2562                
ลว. 21 ธ.ค. 61

52
ซ้ือปุ๋ ยเคมี โครงการฯลฯ 5,000.00             5,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โพธ์ิทองการเกษตร 5,000.00                 หจก.โพธ์ิทองการเกษตร 5,000.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              4/2562                
ลว. 24 ธ.ค. 61

53
จา้งท าป้ายโครงการป้องกนัอุบติัเหตุ
ช่วงปีใหม่ 2,700.00             2,700.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ยทุป้ายศิลป์ 2,700.00                 ร้าน ยทุป้ายศิลป์ 2,700.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              11/2562                
ลว. 26 ธ.ค. 61

54
จา้งท าป้ายโครงการรณรงค ์เร่ืองการ
ทิง้ขยะในชุมชน 300.00                300.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ยทุป้ายศิลป์ 300.00                    ร้าน ยทุป้ายศิลป์ 300.00                              

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              12/2562                
ลว. 27 ธ.ค. 61

55 จดัท าป้ายงานจงัหวดัสะอาด
5,700.00             5,700.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ยทุป้ายศิลป์ 5,700.00                 ร้าน ยทุป้ายศิลป์ 5,700.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               13/2562                
          ลว. 7 ม.ค.62

56
จา้งเหมาจดัท าอาหารเล้ียงรับรองงาน
จงัหวดัสะอาด 4,000.00             4,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง วชัรา กงซุย 4,000.00                 วชัรา กงซุย 4,000.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               14/2562                
          ลว. 7 ม.ค.62



สขร.1

รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคา (บาท) ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ราคา (บาท)
ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจา้ง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีขอสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562

                                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ อ  าเภอศรีวิไล จงัหวดับึงกาฬ

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ

57 จดัท าป้ายงานวนัเด็กแห่งชาติ
900.00                900.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ยทุป้ายศิลป์ 900.00                    ร้าน ยทุป้ายศิลป์ 900.00                              

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               15/2562                
          ลว. 8 ม.ค.62

58
จา้งเหมาเวทีพร้อมเคร่ืองเสียงวนัเด็ก
แห่งชาติ 5,000.00             5,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญ โฮมฝุ่ นทอง 5,000.00                 นายบุญ โฮมฝุ่ นทอง 5,000.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               16/2562                
          ลว. 8 ม.ค.62

59
ซ้ือของรางวลัและวสัดุอุปกรณ์ งานวนั
เด็ก 24,100.00           24,100.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนอ้งมะนาว 24,100.00               ร้านนอ้งมะนาว 24,100.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               5/2562                  
        ลว. 8 ม.ค.62

60
ซ้ือวสัดุส านกังานกองคลงั 29,251.00           29,251.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพิมพาพาณิชย์ 29,251.00               ร้านพิมพาพาณิชย์ 29,251.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               6/2562                  
        ลว. 21 ม.ค.62

61
ซ้ือวสัดุใชใ้นการจดักิจกรรม กอง
การศึกษาฯ 3,760.00             3,760.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนอ้งมะนาว 3,760.00                 ร้านนอ้งมะนาว 3,760.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               7/2562                  
        ลว. 22 ม.ค.62

62
จา้งท าป้ายโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ี 450.00                450.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ยทุป้ายศิลป์ 450.00                    ยทุป้ายศิลป์ 450.00                              

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               17/2562                
          ลว. 22 ม.ค.62

63
จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศศึกษา
เรียนรู้ นอกสถานท่ี ศพด.นาสิงห์ 18,660.00           18,660.00        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.รัตติยากร ชาตรี 18,660.00               น.ส.รัตติยากร ชาตรี 18,660.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               18/2562                
          ลว. 22 ม.ค.62

64
ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ กองคลงั 26,310.00           26,310.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน 108 ไอ ที 26,310.00               ร้าน 108 ไอ ที 26,310.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               19/2562                
          ลว. 23 ม.ค.62

65
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี3 189,000.00         189,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เกวลีพาพิช 189,000.00             หจก.เกวลีพาพิช 189,000.00                       เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

               2/2562                  
        ลว. 23 ม.ค.62

66
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี6 
สายวดัป่าดงทอง 180,000.00         180,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เกวลีพาพิช 180,000.00             หจก.เกวลีพาพิช 180,000.00                       เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

               3/2562                  
        ลว. 23 ม.ค.62

67
จา้งท าป้ายโครงการทศันศึกษา สป. 1,000.00             1,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ยทุป้ายศิลป์ 1,000.00                 ร้าน ยทุป้ายศิลป์ 1,000.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               19/2562                
          ลว. 24 ม.ค.62

68
ซ้ือของท่ีระลึก โครงการฯ 6,000.00             6,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง พรประเสริฐ 6,000.00                 พรประเสริฐ 6,000.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               9/2562                  
        ลว. 24 ม.ค.62

69
ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 8,090.00             8,090.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน 108 ไอ ที 8,090.00                 ร้าน 108 ไอ ที 8,090.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               21/2562                
          ลว. 25 ม.ค.62

70
จา้งเหมารถปรับอากาศโครงการทศัน
ศึกษาฯ 90,000.00           90,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง รัชฎาพรมีศิลป์ 90,000.00               รัชฎาพรมีศิลป์ 90,000.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               20/2562                
          ลว. 28 ม.ค.62



สขร.1

รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคา (บาท) ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ราคา (บาท)
ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจา้ง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีขอสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562

                                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ อ  าเภอศรีวิไล จงัหวดับึงกาฬ

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ

71
ซ้ือตูเ้หล็กสองบานเปิด กองคลงั 10,000.00           10,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง พรประเสริฐ 10,000.00               พรประเสริฐ 10,000.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               11/2562                
          ลว. 28 ม.ค.62

72
โต๊ะประชุม 99,000.00           99,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง พรประเสริฐ 99,000.00               พรประเสริฐ 99,000.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               12/2562                
          ลว. 28 ม.ค.62

73
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี8 
สายหนองแฮ่ 183,000.00         183,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เกวลีพาพิช 183,000.00             หจก.เกวลีพาพิช 183,000.00                       

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               4/2562                  
        ลว. 29 ม.ค.62

74
ซ้ือวสัดุส านกังาน กองสาธารณสุข 19,097.00           19,097.00        วิธีเฉพาะเจาะจง พิมพาพาณิชย์ 19,097.00               พิมพาพาณิชย์ 19,097.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               13/2562                
          ลว. 5 ก.พ.62

75
เล้ียงรับรองการประชุมสภา ฯลฯ 5,000.00             5,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุวนั ศรีสวา่ง 5,000.00                 นายสุวนั ศรีสวา่ง 5,000.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               22/2562                
          ลว. 5 ก.พ.62

76
เคร่ืองท าน ้าอุ่น ศพด. เด็ก 2 แห่ง 10,000.00           10,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ยทุป้ายศิลป์ 10,000.00               ร้าน ยทุป้ายศิลป์ 10,000.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               14/2562                
          ลว. 5 ก.พ.62

77
เล้ียงรับรองการสภา สมยัคร้ังท่ี1 คร้ังท่ี1
 ปี2562 2,100.00             2,100.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุวนั ศรีสวา่ง 2,100.00                 นายสุวนั ศรีสวา่ง 2,100.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               23/2562                
          ลว. 8 ก.พ.62

78
ซ้ือวสัดุก่อสร้าง ซ่อมแซมรางระบายน ้า 37,546.00           37,546.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ปิยะการคา้ 37,546.00               ปิยะการคา้ 37,546.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               15/2562                
          ลว. 11 ก.พ.62

79
ซ้ือวสัดุไฟฟ้า 35,290.00           35,290.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ปิยะการคา้ 35,290.00               ปิยะการคา้ 35,290.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               16/2562                
          ลว. 11 ก.พ.62

80
ซ่อมแอร์ กก3608 บึงกาฬ 3,800.00             3,800.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นิคมอิเล็กทรอนิกส์ 3,800.00                 นิคมอิเล็กทรอนิกส์ 3,800.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               24/2562                
          ลว. 12 ก.พ.62

81
จดัซ้ือชุดกีฬา โครงการกีฬากอง
การศึกษา 38,000.00           38,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอเธนส์ 38,000.00               ร้านเอเธนส์ 38,000.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               17/2562                
          ลว. 15 ก.พ.62

82
ค่าวสัดุ/อุปกรณ์การแบ่งปันกีฬาฯ 20,000.00           20,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พิมลพานิช 20,000.00               หจก.พิมลพานิช 20,000.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               18/2562                
          ลว. 15 ก.พ.62

83 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
59,500.00           59,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ว.วสัดุ 59,500.00               ร้าน ว.วสัดุ 59,500.00                         เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

               15/2562                
          ลว. 15 ก.พ.62

84
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วย
ปอ หมู่ท่ี6 179,000.00         179,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ธญัชนกก่อสร้าง 179,000.00             ธญัชนกก่อสร้าง 179,000.00                       เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

               7/2562                  
        ลว. 20 ก.พ.62



สขร.1

รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคา (บาท) ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ราคา (บาท)
ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจา้ง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีขอสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562

                                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ อ  าเภอศรีวิไล จงัหวดับึงกาฬ

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ

85
ซ้ือถว้นยรางวลัแอโรบิค 3,000.00             3,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พิมลพานิช 3,000.00                 หจก.พิมลพานิช 3,000.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               19/2562                
          ลว. 21 ก.พ.62

86
ซ้ือถว้นรางวลับาสโลบ 3,000.00             3,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พิมลพานิช 3,000.00                 หจก.พิมลพานิช 3,000.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               20/2562                
          ลว. 21 ก.พ.62

87
จดัท าป้ายเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พร้อม
โครงไม้ 800.00                800.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยทุป้ายศิลป์ 800.00                    ร้านยทุป้ายศิลป์ 800.00                              

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               25/2562                
          ลว. 21 ก.พ.62

88
จดัท าป้ายโครงการบาสโลบ 300.00                300.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ยทุป้ายศิลป์ 300.00                    ยทุป้ายศิลป์ 300.00                              

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               26/2562                
          ลว. 25 ก.พ.62

89
ท าป้ายโครงการแอโรบิค 300.00                300.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ยทุป้ายศิลป์ 300.00                    ยทุป้ายศิลป์ 300.00                              

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               27/2562                
          ลว. 25 ก.พ.62

90
จา้งเหมาเคร่ืองเสียง 5,000.00             5,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ศราวฒิุ ชยับุญ 5,000.00                 ศราวฒิุ ชยับุญ 5,000.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               28/2562                
          ลว. 25 ก.พ.62

91
ท าป้ายโครงการแอโรบิค 5,000.00             5,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ศราวฒิุ ชยับุญ 5,000.00                 ศราวฒิุ ชยับุญ 5,000.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               29/2562                
          ลว. 25 ก.พ.62

92
อาหารและเคร่ืองด่ืมโครงการบาสโลบ 4,500.00             4,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง วชัรา กงซุย 4,500.00                 วชัรา กงซุย 4,500.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               30/2562                
          ลว. 25 ก.พ.62

93
อาหารและเคร่ืองด่ืมโครงการบาสโลบ 4,500.00             4,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง วชัรา กงซุย 4,500.00                 วชัรา กงซุย 4,500.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               31/2562                
          ลว. 25 ก.พ.62

94
จดัท าป้ายโครงการบาสโลบ 300.00                300.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ยทุป้ายศิลป์ 300.00                    ยทุป้ายศิลป์ 300.00                              

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               28/2562                
          ลว. 25 ก.พ.62

95
จดัท าป้ายโครงการแอโรบิก 300.00                300.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ยทุป้ายศิลป์ 300.00                    ยทุป้ายศิลป์ 300.00                              

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               29/2562                
          ลว. 25 ก.พ.62

96
อาหารและเคร่ืองด่ืม ศพด.นาสิงห์ 4,500.00             4,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บวัผนั นอ้ยแวงพิมพ์ 4,500.00                 บวัผนั นอ้ยแวงพิมพ์ 4,500.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               34/2562                
          ลว. 26 ก.พ.62

97
ตกแต่งสถานท่ี ศพด.นาสิงห์ 2,500.00             2,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางอาทร มีศรี 2,500.00                 นางอาทร มีศรี 2,500.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               35/2562                
          ลว. 26 ก.พ.62

98
จา้งอาหาร ศพด.นาทราย 3,500.00             3,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.อรุณรัตน์ บุญสิทธ์ิ 3,500.00                 น.ส.อรุณรัตน์ บุญสิทธ์ิ 3,500.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               36/2562                
          ลว. 26 ก.พ.62



สขร.1

รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคา (บาท) ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ราคา (บาท)
ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจา้ง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีขอสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562

                                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ อ  าเภอศรีวิไล จงัหวดับึงกาฬ

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ

99
จา้งเปิดปิด ศพด.นาทราย 2,500.00             2,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางผนัจิตร ป่ินกา 2,500.00                 นางผนัจิตร ป่ินกา 2,500.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               37/2562                
          ลว. 26 ก.พ.62

100
ต่อสญัญาเวป็ไซต ์อบต. 7,000.00             7,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทมส์มีเดีย 7,000.00                 บ.ไทมส์มีเดีย 7,000.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              38/2562                 
         ลว. 5 มี.ค.62

101
ซ้ือเคร่ืองตรวจสารเสพติด 75,000.00           75,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมัน่คงพาณิชย์ 75,000.00               ร้านมัน่คงพาณิชย์ 75,000.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               23/2562                
          ลว. 6 มี.ค.62

102
ซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ 21,000.00           21,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน 108 ไอที 21,000.00               ร้าน 108 ไอที 21,000.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               24/2562                
          ลว. 18 มี.ค.62

103
ซ้ือคอมพิวเตอร์ 2 เคร่ือง และเคร่ือง
ส ารองไฟ 2 เคร่ือง 37,600.00           37,600.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน 108 ไอที 37,600.00               ร้าน 108 ไอที 37,600.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               25/2562                
          ลว. 18 มี.ค.62

104
ซ้ือคอมพิวเตอร์All in one  และเคร่ือง
ส ารองไฟ 1 เคร่ือง 25,500.00           25,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน 108 ไอที 25,500.00               ร้าน 108 ไอที 25,500.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               26/2562                
          ลว. 18 มี.ค.62

105
ซ้ือวคัซีน กองสาธารณสุข 1,570.00             1,570.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ที ดบั บิว ทอยส์ คิดส์ 1,570.00                 ที ดบั บิว ทอยส์ คิดส์ 1,570.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               27/2562                
          ลว. 20 มี.ค.62

106
ซ้ือของรางวลังานวนัผูสู้งอายุ 23,000.00           23,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นอ้งมะนาว 23,000.00               นอ้งมะนาว 23,000.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

               28/2562                
           ลว. 27 มี.ค.62

107
ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 10,000.00           10,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หนูพนัธ์วาจาสตัย์ 10,000.00               หนูพนัธ์วาจาสตัย์ 10,000.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              29/2562                 
          ลว. 27 มี.ค.62

108
ซ้ืออาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม โครงการฯ 28,000.00           28,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง วาสนาราษฎร์กฐิน 28,000.00               วาสนาราษฎร์กฐิน 28,000.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              30/2562                 
          ลว. 27 มี.ค.62

109
จา้งซอมเคร่ืองปร้ินกองคลงั 2,250.00             2,250.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน 108 ไอที 2,250.00                 ร้าน 108 ไอที 2,250.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              40/2562                 
         ลว. 1 เม.ย.62

110
จา้งเหมาจดัหาอาหารวา่งพร้อม
เคร่ืองด่ืมฯ 2,150.00             2,150.00          วิธีเฉพาะเจาะจง วชัรา กงซุย 2,150.00                 วชัรา กงซุย 2,150.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              41/2562                 
         ลว. 1 เม.ย.62

111
ซ้ือโต๊ะเกา้อ้ีกองสวสัดิการ 10,000.00           10,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง พรประเสริฐรุ่งเรือง 10,000.00               พรประเสริฐรุ่งเรือง 10,000.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              31/2562                 
         ลว. 3 เม.ย.62

112
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคก
ปลายนา 99,500.00           99,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง วีระชยัก่อสร้าง 99,500.00               วีระชยัก่อสร้าง 99,500.00                         เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

              13/2562                 
         ลว. 3 เม.ย.62



สขร.1

รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคา (บาท) ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ราคา (บาท)
ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจา้ง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีขอสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562

                                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ อ  าเภอศรีวิไล จงัหวดับึงกาฬ

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ

113
โครงการซ่อมแซมลูกรังสายถ ้านอ้ยน ้า
ทิพย ์หมู่ท่ี5 20,000.00           20,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง วีระชยัก่อสร้าง 20,000.00               วีระชยัก่อสร้าง 20,000.00                         เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

              14/2562                 
         ลว. 3 เม.ย.62

114
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคก
ทิดมี ม.4 15,000.00           15,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง วีระชยัก่อสร้าง 15,000.00               วีระชยัก่อสร้าง 15,000.00                         เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

              15/2562                 
         ลว. 3 เม.ย.62

115
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดงค า
 หมู่ท่ี3 20,000.00           20,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง วีระชยัก่อสร้าง 20,000.00               วีระชยัก่อสร้าง 20,000.00                         เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

              16/2562                 
         ลว. 3 เม.ย.62

116
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วย
อีแดด หมู่ท่ี1 10,000.00           10,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง วีระชยัก่อสร้าง 10,000.00               วีระชยัก่อสร้าง 10,000.00                         เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

              17/2562                 
         ลว. 3 เม.ย.62

117
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
หนองแฮ หมู่ท่ี8 20,000.00           20,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง วีระชยัก่อสร้าง 20,000.00               วีระชยัก่อสร้าง 20,000.00                         เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

              18/2562                 
         ลว. 3 เม.ย.62

118
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วย
จ่า หมู่ท่ี2 10,000.00           10,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง วีระชยัก่อสร้าง 10,000.00               วีระชยัก่อสร้าง 10,000.00                         เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

              19/2562                 
         ลว. 3 เม.ย.62

119
ป้ายโครงการผูสู้งอายุ 1,800.00             1,800.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยทุป้ายศิลป์ 1,800.00                 ร้านยทุป้ายศิลป์ 1,800.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              42/2562                 
         ลว. 5 เม.ย.62

120
จา้งเหมาเวทีเคร่ืองเสียงวนัผูสู้งอายุ 8,000.00             8,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บุญโฮม ฝุ่ นทอง 8,000.00                 บุญโฮม ฝุ่ นทอง 8,000.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              43/2562                 
         ลว. 5 เม.ย.62

121
จา้งเหมาอาหารเคร่ืองด่ืม 9,000.00             9,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง อรุณรัตร์ โบญสิทธ์ิ 9,000.00                 อรุณรัตร์ โบญสิทธ์ิ 9,000.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              44/2562                 
         ลว. 5 เม.ย.62

122
จา้งเหมาแต่งตวันางงาม 15,000.00           15,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง กาญจนา ดาวเศรษฐ์ 15,000.00               กาญจนา ดาวเศรษฐ์ 15,000.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              45/2562                 
         ลว. 5 เม.ย.62

123
จา้งเหมาบริการผูช่้วยโยธา 51,600.00           51,600.00        บนัทึกตกจา้ง นายทวีป บุตรสยาม 51,600.00               นายทวีป บุตรสยาม 51,600.00                         เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

              33/2562                 
         ลว. 9 เม.ย.62

124
จา้งเหมาจดัท าป้ายลดอุบติัเหตุ 1,800.00             1,800.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ยทุป้ายศิลป์ 1,800.00                 ยทุป้ายศิลป์ 1,800.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              46/2562                 
         ลว. 9 เม.ย.62

125
จา้งศูนยต์รวจเช็ครถกระบะ ทะเบียน 
9054 5,649.60             5,649.60          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยตา้บึงกาฬ 5,649.60                 บริษทั โตโยตา้บึงกาฬ 5,649.60                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              47/2562                 
         ลว. 10 เม.ย.62

126
ซ้ือชุด อปพร. จ านวน 120 ชุด 216,000.00         216,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง สิงห์เจริญทรัพย์ 216,000.00             สิงห์เจริญทรัพย์ 216,000.00                       

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              33/2562                 
         ลว. 10 เม.ย.62



สขร.1

รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคา (บาท) ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ราคา (บาท)
ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจา้ง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีขอสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562

                                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ อ  าเภอศรีวิไล จงัหวดับึงกาฬ

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ

127
โครงปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 
เสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลทติ์กฯลฯ 495,000.00         495,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั สินทรัพยอ์นนัท ์จ  ากดั 495,000.00             บริษทั สินทรัพยอ์นนัท ์จ  ากดั 495,000.00                       

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              20/2562                 
         ลว. 14 เม.ย.62

128
โครงปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 
เสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลทติ์กฯลฯ 495,000.00         495,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั สินทรัพยอ์นนัท ์จ  ากดั 495,000.00             บริษทั สินทรัพยอ์นนัท ์จ  ากดั 495,000.00                       

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              21/2562                 
         ลว. 14 เม.ย.62

129
โครงปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 
เสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลทติ์กฯลฯ 495,000.00         495,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั สินทรัพยอ์นนัท ์จ  ากดั 495,000.00             บริษทั สินทรัพยอ์นนัท ์จ  ากดั 495,000.00                       

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              22/2562                 
         ลว. 14 เม.ย.62

130
ซ้ือวสัดุ สนง. กองสวสัดิการ 18,034.00           18,034.00        วิธีเฉพาะเจาะจง พรประเสริฐรุ่งเรือง 18,034.00               พรประเสริฐรุ่งเรือง 18,034.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              34/2562                 
         ลว. 29 เม.ย.62

131
ซ้ือวสัดุประปา 71,455.00           71,455.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ปิยะการคา้ 71,455.00               ปิยะการคา้ 71,455.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              35/2562                 
         ลว. 29 เม.ย.62

132
ซ้ือวสัดุก่อสร้างสะพานไม ้หมู่ท่ี2 37,000.00           37,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง โชคอนนัท์ 37,000.00               โชคอนนัท์ 37,000.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              36/2562                 
         ลว. 29 เม.ย.62

133
ซ้ือทรายอะเบท,น ้ายาเคมี 87,000.00           87,000.00        ใบสัง่ซ้ือ ส.พาณิชย์ 87,000.00               ส.พาณิชย์ 87,000.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              37/2562                 
         ลว. 10 พ.ค.62

134
ซ้ือวสัดุ อุปกรณ์งานเสริมพระเกียรติฯ 73,610.00           73,610.00        ใบสัง่ซ้ือ เทพประเสริฐรุ่งเรือง 73,610.00               เทพประเสริฐรุ่งเรือง 73,610.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              38/2562                 
         ลว. 10 พ.ค.62

135
ซ้ือวสัดุ อุปกรณ์งานเสริม สวนหยอ่ม 22,000.00           30,000.00        ใบสัง่ซ้ือ เทพประเสริฐรุ่งเรือง 30,000.00               เทพประเสริฐรุ่งเรือง 30,000.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              39/2562                 
         ลว. 21 พ.ค.62

136
ซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ (กองคลงั) 22,000.00           22,000.00        ใบสัง่ซ้ือ 108 ไอที 22,000.00               108 ไอที 22,000.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              40/2562                 
         ลว. 21 พ.ค.62

137
ซ้ือวสัดุไฟฟ้า 103,000.00         103,000.00      ใบสัง่ซ้ือ เทพประเสริฐรุ่งเรือง 103,000.00             เทพประเสริฐรุ่งเรือง 103,000.00                       

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              41/2562                 
         ลว. 21 พ.ค.62

138
ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 39,345.00           39,345.00        ใบสัง่ซ้ือ ปิยะวรรณ 39,345.00               ปิยะวรรณ 39,345.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              42/2562                 
         ลว. 22 พ.ค.62

139
ซ้ือชุดไมโครโฟน 65,000.00           65,000.00        ใบสัง่ซ้ือ ร้าน ว.วสัดุ 65,000.00               ร้าน ว.วสัดุ 65,000.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              43/2562                 
         ลว. 27 พ.ค.62

140
ตรวจเซ็คระยะรถยนตส่์วนกลาง
หมายเลขทะเบียน 9054 5,649.60             5,649.60          ใบสัง่ซ้ือ บริษทัโตโยตา้บึงกาฬ จ ากดั 5,649.60                 บริษทัโตโยตา้บึงกาฬ จ ากดั 5,649.60                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              47/2562                 
         ลว. 10 พ.ค.62



สขร.1

รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคา (บาท) ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ราคา (บาท)
ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจา้ง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีขอสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562

                                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ อ  าเภอศรีวิไล จงัหวดับึงกาฬ

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ

141
จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ กองคลงั 1,900.00             1,900.00          ใบสัง่ซ้ือ ร้านนิคมอิเล็กทรอนิกส์ 1,900.00                 ร้านนิคมอิเล็กทรอนิกส์ 1,900.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              48/2562                 
         ลว. 21 พ.ค.62

142
ท าป้ายโครงการจริยธรรม 900.00                900.00             ใบสัง่ซ้ือ ยทุป้ายศิลป์ 1,900.00                 ยทุป้ายศิลป์ 1,900.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              49/2562                 
         ลว. 28 พ.ค.62

143
จา้เหมาท าอาหารวา่งและโครงการ
จริยธรรมฯ 15,500.00           15,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง วชัรา กงซุย 15,500.00               วชัรา กงซุย 15,500.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              50/2562                 
         ลว. 28 พ.ค.62

144 จา้งเหมาจดัท าป้ายพระบรมฉายาลกัษณ์
800.00                800.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยธุป้ายศิลป์ 800.00                    ร้านยธุป้ายศิลป์ 800.00                              

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              51/2562                 
         ลว. 29 พ.ค.62

145
จา้งเหมาจดัท าป้าย 2,025.00             2,025.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยธุป้ายศิลป์ 2,025.00                 ร้านยธุป้ายศิลป์ 2,025.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              52/2562                 
         ลว. 31 พ.ค.62

146
จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการ
แผนพฒันาอบต.นาสิงห์ 300.00                300.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยธุป้ายศิลป์ 300.00                    ร้านยธุป้ายศิลป์ 300.00                              

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              53/2562                 
         ลว. 31 พ.ค.62

147
โครงการก่อสร้างฝายห้วยทราย หมู่ท่ี2 130,000.00         130,000.00      สญัญาก่อสร้าง ร้านโชอนนัต์ 129,500.00             ร้านโชอนนัต์ 129,500.00                       

เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการฯ

              23/2562                 
         ลว. 21 พ.ค.62

148
จดัซ้ือพระบรมฉายาลกัษณ์ 24,410.00           24,410.00        ใบสัง่ซ้ือ ร้านพรประเสริฐ 24,410.00               ร้านพรประเสริฐ 24,410.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              44/2562                 
         ลว. 11 มิ.ย.62

149
จดัซ้ือตูบ้านเล้ือน(กองสวสัดิการ) 9,000.00             9,000.00          ใบสัง่ซ้ือ ร้านพิมลพาพาณิชย์ 9,000.00                 ร้านพิมลพาพาณิชย์ 9,000.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              45/2562                 
         ลว. 17 มิ.ย.62

150
ซ้ือวสัดุก่อสร้าง(กองช่าง) 39,345.00           39,345.00        ใบสัง่ซ้ือ ปิยะวรรณคอนกรีต 39,345.00               ปิยะวรรณคอนกรีต 39,345.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              46/2562                 
         ลว. 17 มิ.ย.62

151
ซ้ือใบเสร็จค่าน ้าประปา,ค่าขยะมูลฝอย 16,200.00           16,200.00        ใบสัง่ซ้ือ โรงพิมพพ์ฒันาการพิมพ์ 16,200.00               โรงพิมพพ์ฒันาการพิมพ์ 16,200.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              47/2562                 
         ลว. 18 มิ.ย.62

152
ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กองคลงั) 3,550.00             3,550.00          ใบสัง่ซ้ือ 108 ไอที 3,550.00                 108 ไอที 3,550.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              48/2562                 
         ลว. 26 มิ.ย.62

153
ซ้ือวสัดุท่ีใชใ้นโครงการน ้าหมกัชีวภาพ 18,150.00           18,150.00        ใบสัง่ซ้ือ ปิยะการคา้ 18,150.00               ปิยะการคา้ 18,150.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              49/2562                 
         ลว. 28 มิ.ย.62

154
จา้งเหมาท าขา้วกล่องและอาหารวา่ง
โครงการทบทวนแผน 9,000.00             9,000.00          ใบสัง่จา้ง นางวชัรา กงซุย 9,000.00                 นางวชัรา กงซุย 9,000.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              54/2562                 
         ลว. 4 มิ.ย.62



สขร.1

รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคา (บาท) ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ราคา (บาท)
ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจา้ง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีขอสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562

                                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ อ  าเภอศรีวิไล จงัหวดับึงกาฬ

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ

155
จา้งเหมาท าอาหารรับรองสภาและ
อาหารวา่ง 2,100.00             2,100.00          ใบสัง่จา้ง นางวชัรา กงซุย 2,100.00                 นางวชัรา กงซุย 2,100.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              55/2562                 
         ลว. 12 มิ.ย.62

156
จา้งถ่ายเอกสารขอ้บญัญติั 5,000.00             5,000.00          ใบสัง่จา้ง ก๊อปป้ีเฮา้ส์ 5,000.00                 ก๊อปป้ีเฮา้ส์ 5,000.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              56/2562                 
         ลว. 21 มิ.ย.62

157
จา้งเหมาท าตรายาง 3,150.00             3,150.00          ใบสัง่จา้ง บริษทัเรนโบวบึ์งกาฬ 3,150.00                 บริษทัเรนโบวบึ์งกาฬ 3,150.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              58/2562                 
         ลว. 26 มิ.ย.62

158
ก่อสร้างทางระบายน ้า คสล. ม.5 387,000.00         387,000.00      

สญัญาจา้ง
ก่อสร้าง หจก.ศรีวิไลคอนสตรัคชัน่ 387,000.00             หจก.ศรีวิไลคอนสตรัคชัน่ 387,000.00                       ตามขอ้บญัญติัประจ าปี

              24/2562                 
         ลว. 20 มิ.ย.62

159
ซ้ือเคร่ืองมือส ารวจ (กองช่าง) 35,000.00           35,000.00        ใบสัง่ซ้ือ บริษทั ว.ส่ือสาร 35,000.00               บริษทั ว.ส่ือสาร 35,000.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              50/2562                 
         ลว. 3 ก.ค.62

160
ซ้ือวสัดุส านกังาน (กองคลงั) 13,288.00           13,288.00        ใบสัง่ซ้ือ หจก.พิมลพาณิชย์ 13,288.00               หจก.พิมลพาณิชย์ 13,288.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              51/2562                 
         ลว. 23 ก.ค.62

161
ซ้ือสารส้ม,คลอลีน(กองช่าง) 59,050.00           59,050.00        ใบสัง่ซ้ือ ร้านพรประเสริฐรุ่งเรือง 59,050.00               ร้านพรประเสริฐรุ่งเรือง 59,050.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              52/2562                 
         ลว. 25 ก.ค.62

162
ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองสวสัดิการฯ) 1,780.00             1,780.00          ใบสัง่ซ้ือ 108 ไอที 1,780.00                 108 ไอที 1,780.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              53/2562                 
         ลว. 31 ก.ค.62

163
ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กองศึกษาฯ) 9,950.00             9,950.00          ใบสัง่ซ้ือ 108 ไอที 9,950.00                 108 ไอที 9,950.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              54/2562                 
         ลว. 31 ก.ค.62

164
ซ้ือวสัดุส านกังาน (ส านกัปลดั) 51,974.00           51,974.00        ใบสัง่ซ้ือ หจก.พิมลพาณิชย์ 51,974.00               หจก.พิมลพาณิชย์ 51,974.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              55/2562                 
         ลว. 31 ก.ค.62

165
จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการน ้าหมกั
ชีวภาพ 450.00                450.00             ใบสัง่จา้ง ร้านยทุป้ายศิลป์ 450.00                    ร้านยทุป้ายศิลป์ 450.00                              

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              59/2562                 
         ลว. 1 ก.ค.62

166
จา้งอาหารกลางวนัโครงการน ้าหมกั
ชีวภาพ 6,000.00             6,000.00          ใบสัง่จา้ง นางผุดผ่อง นาคเหลือง 6,000.00                 นางผุดผ่อง นาคเหลือง 6,000.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              60/2562                 
         ลว. 1 ก.ค.62

167
ซ่อมเคร่ืองพิมพ ์(กองคลงั) 6,800.00             6,800.00          ใบสัง่จา้ง 108 ไอที 6,800.00                 108 ไอที 6,800.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              61/2562                 
         ลว. 3 ก.ค.62

168
ซ่อมรถยนตส่์วนกลางหมายเลข
ทะเบียน กก3608 1,300.00             1,300.00          ใบสัง่จา้ง ร้านสุรศกัด์ิการยาง 1,300.00                 ร้านสุรศกัด์ิการยาง 1,300.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              62/2562                 
         ลว. 3 ก.ค.62



สขร.1

รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคา (บาท) ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ราคา (บาท)
ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจา้ง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีขอสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562

                                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ อ  าเภอศรีวิไล จงัหวดับึงกาฬ

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ

169
จา้งเหมาท าป้ายโครงการประเพณี
เขา้พรรษา 375.00                375.00             ใบสัง่จา้ง ยทุป้ายศิลป์ 375.00                    ยทุป้ายศิลป์ 375.00                              

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              63/2562                 
         ลว. 3 ก.ค.62

170
จา้งเหมาท าป้ายโครงการป้องกนัเด็ก
จมน ้า 300.00                300.00             ใบสัง่จา้ง ยทุป้ายศิลป์ 300.00                    ยทุป้ายศิลป์ 300.00                              

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              64/2562                 
         ลว. 11 ก.ค.62

171
จา้งเหมาท าอาหารกลางวนัและอาหาร
วา่งและเคร่ืองด่ืม 7,000.00             7,000.00          ใบสัง่จา้ง นางผุดผ่อง นาคเหลือง 7,000.00                 นางผุดผ่อง นาคเหลือง 7,000.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              65/2562                 
         ลว. 11 ก.ค.62

172
จา้งเหมาท าป้ายดครงการปลูกป่า 450.00                450.00             ใบสัง่จา้ง ยทุป้ายศิลป์ 450.00                    ยทุป้ายศิลป์ 450.00                              

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              66/2562                 
         ลว. 24 ก.ค.62

173
จา้งเหมาอาหารวา่งโครงการปลูกป่า 5,000.00             5,000.00          ใบสัง่จา้ง นางวชัรา กงซุย 5,000.00                 นางวชัรา กงซุย 5,000.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              67/2562                 
         ลว. 25 ก.ค.62

174
จา้งเหมาอาหารวา่งประชุมประจ าเดือน 1,250.00             1,250.00          ใบสัง่จา้ง นางสุวนั ศรีสวา่ง 1,250.00                 นางสุวนั ศรีสวา่ง 1,250.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              68/2562                 
         ลว. 30 ก.ค.62

175
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบาย
น ้า ม.1,3,5,8 199,000.00         199,000.00      

สญัญาจา้ง
ก่อสร้าง ร้านปิยะวรรณคอนกรีต 199,000.00             ร้านปิยะวรรณคอนกรีต 199,000.00                       ตามขอ้บญัญติัประจ าปี

              25/2562                 
         ลว. 31 ก.ค.62

176
ซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการฝึกอาชีพ 9,950.00             9,950.00          ใบสัง่ซ้ือ นางวชัรา กงซุย 9,950.00                 นางวชัรา กงซุย 9,950.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              57/2562                 
         ลว. 9 ส.ค.62

177
ซ้ือะงวนัแม่และผา้สีฟ้า 7,350.00             7,350.00          ใบสัง่ซ้ือ หจก.พิมลพาณิชย์ 7,350.00                 หจก.พิมลพาณิชย์ 7,350.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              58/2562                 
         ลว. 9 ส.ค.62

178
ซ้ือวสัดุส านกังาน (กองสวสัดิการฯ) 6,932.00             6,932.00          ใบสัง่ซ้ือ หจก.พิมลพาณิชย์ 6,932.00                 หจก.พิมลพาณิชย์ 6,932.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              59/2562                 
         ลว. 13 ส.ค.62

179
ซ้ือวสัดุส านกังาน (กองการศึกษาฯ) 14,368.00           14,368.00        ใบสัง่ซ้ือ หจก.พิมลพาณิชย์ 14,368.00               หจก.พิมลพาณิชย์ 14,368.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              60/2562                 
         ลว. 13 ส.ค.62

180
ซ้ือวสัดุโครงการทอ้งถ่ินรักการอ่าน 19,250.00           19,250.00        ใบสัง่ซ้ือ นอ้งมะนาวการคา้ 19,250.00               นอ้งมะนาวการคา้ 19,250.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              61/2562                 
         ลว. 15 ส.ค.62

181
ซ้ือชุดดบัเพลิงนอกอาคาร 9,000.00             9,000.00          ใบสัง่ซ้ือ บริษทั ว.ส่ือสาร จ ากดั 9,000.00                 บริษทั ว.ส่ือสาร จ ากดั 9,000.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              62/2562                 
         ลว. 15 ส.ค.62

182
ซ้ือวสัดุก่อสร้าง (กองช่าง) 16,850.00           16,850.00        ใบสัง่ซ้ือ ปิยะวรรณคอนกรีต 16,850.00               ปิยะวรรณคอนกรีต 16,850.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              63/2562                 
         ลว. 22 ส.ค.62



สขร.1

รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคา (บาท) ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ราคา (บาท)
ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจา้ง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีขอสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562

                                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ อ  าเภอศรีวิไล จงัหวดับึงกาฬ

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ

183
จา้งเหมาท าป้ายโครงการอบรมฝึกอาชีพ 450.00                450.00             ใบสัง่จา้ง ยทุป้ายศิลป์ 450.00                    ยทุป้ายศิลป์ 450.00                              

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              69/2562                 
         ลว. 1 ส.ค.62

184
จา้งเหมาอารหารกลางวนัอาหารวา่ง
และเคร่ืองด่ืม 6,000.00             6,000.00          ใบสัง่จา้ง นางวชัรา กงซุย 6,000.00                 นางวชัรา กงซุย 6,000.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              70/2562                 
         ลว. 1 ส.ค.62

185
จา้งเหมาซ่องแอร์ ศพด.นาทรายเจริญสุข 1,600.00             1,600.00          ใบสัง่จา้ง นิคมอิเล็กทรอนิกส์ 1,600.00                 นิคมอิเล็กทรอนิกส์ 1,600.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              71/2562                 
         ลว. 2 ส.ค.62

186
จา้งเหมาอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง
เล้ียงรับรองสภา 3,000.00             3,000.00          ใบสัง่จา้ง นางวชัรา กงซุย 3,000.00                 นางวชัรา กงซุย 3,000.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              72/2562                 
         ลว. 14 ส.ค.62

187
จา้งซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลข
ทะเบียน บก80-1692 12,914.90           12,914.90        ใบสัง่จา้ง บริษทั อิซูซุ บึงกาฬ 12,914.90               บริษทั อิซูซุ บึงกาฬ 12,914.90                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              73/2562                 
         ลว. 15 ส.ค.62

188
จา้งเหมาท าป้ายโครงการทอ้งถ่ินรัก
การอ่าน 800.00                800.00             ใบสัง่จา้ง ยทุป้ายศิลป์ 800.00                    ยทุป้ายศิลป์ 800.00                              

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              74/2562                 
         ลว. 19 ส.ค.62

189
จา้งเหมาตรวจซ่อมแอร์ห้องประชุม
เทพสิงขร 6,800.00             6,800.00          ใบสัง่จา้ง นิคมอิเล็กทรอนิกส์ 6,800.00                 นิคมอิเล็กทรอนิกส์ 6,800.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              75/2562                 
         ลว. 19 ส.ค.62

190
จา้งเหมาซ่อมบ ารุงเคร่ืองตดัหญา้ 2,170.00             2,170.00          ใบสัง่จา้ง ร้านมงักร 2,170.00                 ร้านมงักร 2,170.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              76/2562                 
         ลว. 20 ส.ค.62

191
จา้งเหมาเล้ียงรับรองประชุมสภา 2,200.00             2,200.00          ใบสัง่จา้ง นางวชัรา กงซุย 2,200.00                 นางวชัรา กงซุย 2,200.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              77/2562                 
         ลว. 23 ส.ค.62

192
ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) 13,840.00           13,840.00        ใบสัง่ซ้ือ 108 ไอที 13,840.00               108 ไอที 13,840.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              64/2562                 
         ลว. 2 ก.ย.62

193
ซ้ือวสัดุเทปวดัระยะท่ีดิน(แผนท่ีภาษี) 800.00                800.00             ใบสัง่ซ้ือ หจก.พฒันกิจโอมเอ็กเพรส 800.00                    หจก.พฒันกิจโอมเอ็กเพรส 800.00                              

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              65/2562                 
         ลว. 3 ก.ย.62

194
ซ้ือวสัดุโครงการแผนท่ีภาษี 2,030.00             2,030.00          ใบสัง่ซ้ือ หจก.พิมลพาณิชย์ 2,030.00                 หจก.พิมลพาณิชย์ 2,030.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              66/2562                 
         ลว. 4 ก.ย.62

195
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว(กอง
การศึกษาฯ) 20,000.00           20,000.00        ใบสัง่ซ้ือ ร้านพอใจการคา้ 20,000.00               ร้านพอใจการคา้ 20,000.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              67/2562                 
         ลว. 4 ก.ย.62

196
ซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่ น 14,000.00           14,000.00        ใบสัง่ซ้ือ ร้านพอใจการคา้ 14,000.00               ร้านพอใจการคา้ 14,000.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              68/2562                 
         ลว. 9 ก.ย.62



สขร.1

รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคา (บาท) ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ราคา (บาท)
ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจา้ง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีขอสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562

                                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ อ  าเภอศรีวิไล จงัหวดับึงกาฬ

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ

197
ซ้ือเคร่ืองขดัพ้ืน 20,000.00           20,000.00        ใบสัง่ซ้ือ ร้านพอใจการคา้ 20,000.00               ร้านพอใจการคา้ 20,000.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              69/2562                 
         ลว. 9 ก.ย.62

198
ซ้ือวสัดุส านกังาน(กองช่าง) 20,435.00           20,435.00        ใบสัง่ซ้ือ หจก.พิมลพาณิชย์ 20,435.00               หจก.พิมลพาณิชย์ 20,435.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              70/2562                 
         ลว. 9 ก.ย.62

199
ซ้ือเคร่ืองอ่านบตัรเอนกประสงค์ 4,200.00             4,200.00          ใบสัง่ซ้ือ 108 ไอที 4,200.00                 108 ไอที 4,200.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              71/2562                 
         ลว. 19 ก.ย.62

200
ซ้ือวสัดุประปา 89,495.00           89,495.00        ใบสัง่ซ้ือ ร้านพรประเสริฐรุ่งเรือง 89,495.00               ร้านพรประเสริฐรุ่งเรือง 89,495.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              72/2562                 
         ลว. 20 ก.ย.62

201
ซ้ือวสัดุไฟฟ้า 51,645.00           51,645.00        ใบสัง่ซ้ือ ร้านพรประเสริฐรุ่งเรือง 51,645.00               ร้านพรประเสริฐรุ่งเรือง 51,645.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              73/2562                 
         ลว. 23 ก.ย.62

202
ซ้ือตูแ้สดงผลงาน 17,800.00           17,800.00        ใบสัง่ซ้ือ ร้านพรประเสริฐรุ่งเรือง 17,800.00               ร้านพรประเสริฐรุ่งเรือง 17,800.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              74/2562                 
         ลว. 24 ก.ย.62

203
ซ่อมคอมพิวเตอร์ เลขครุภณัฑ ์
416-57-0003 450.00                450.00             ใบสัง่จา้ง 108 ไอที 450.00                    108 ไอที 450.00                              

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              78/2562                 
         ลว. 2 ก.ย.62

204
จา้งอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมโครงการ
ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 2,500.00             2,500.00          ใบสัง่จา้ง นางวชัรา กงซุย 2,500.00                 นางวชัรา กงซุย 2,500.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              78/2562                 
         ลว. 5 ก.ย.62

205
จา้งเหมาท าป้ายโครงการป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยั 450.00                450.00             ใบสัง่จา้ง ร้านยทุป้ายศิลป์ 450.00                    ร้านยทุป้ายศิลป์ 450.00                              

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              80/2562                 
         ลว. 5 .ย.62

206
จา้งเหมาเติมน ้ายาเคมี 9,800.00             9,800.00          ใบสัง่จา้ง นายทวีศกัด์ิ มีคุณ 9,800.00                 นายทวีศกัด์ิ มีคุณ 9,800.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              81/2562                 
         ลว. 5 .ย.62

207
จา้งเหมาเล้ียงรับรองประชุมสภา 3,000.00             3,000.00          ใบสัง่จา้ง นางวชัรา กงซุย 3,000.00                 นางวชัรา กงซุย 3,000.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              82/2562                 
         ลว. 19 .ย.62

208
จา้งเหมาท าตรายาง 1,510.00             1,510.00          ใบสัง่จา้ง บริษทั.เรนโบว ์บึงกาฬ 1,510.00                 บริษทั.เรนโบว ์บึงกาฬ 1,510.00                           

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              83/2562                 
         ลว. 20 .ย.62

209
จา้งซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 22,000.00           22,000.00        ใบสัง่จา้ง ร้านบึงกาฬไดนาโม 22,000.00               ร้านบึงกาฬไดนาโม 22,000.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              84/2562                 
         ลว. 23 .ย.62

210
จา้งตรวจสอบคุณภาพน ้า 27,600.00           27,600.00        ใบสัง่จา้ง

ศูนยวิ์ทยาศาสตร์การแพทย์
อุดรธานี 27,600.00               ศูนยวิ์ทยาศาสตร์การแพทยอุ์ดรธานี 27,600.00                         

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              85/2562                 
         ลว. 23 .ย.62



สขร.1

รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคา (บาท) ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ราคา (บาท)
ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจา้ง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีขอสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562

                                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ อ  าเภอศรีวิไล จงัหวดับึงกาฬ

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ

211
ปรับปรุงระบบประปา ม.1,3,4,5,8 148,500.00         148,500.00      สญัญาก่อสร้าง ส.เจริญพาณิชย์ 148,500.00             ส.เจริญพาณิชย์ 148,500.00                       

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              26/2562                 
         ลว. 5  ก.ย.62

212
ก่อสร้างห้องน ้าส านกังาน อบต.นาสิงห์ 239,000.00         239,000.00      สญัญาก่อสร้าง ร้านปิยะวรรณคอนกรีต 239,000.00             ร้านปิยะวรรณคอนกรีต 239,000.00                       

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              27/2562                 
         ลว. 10 ก.ย.62

213
ก่อสร้างทางระบายน ้า ศพด.นาทรายฯ 199,500.00         199,500.00      สญัญาก่อสร้าง ร้านปิยะวรรณคอนกรีต 199,500.00             ร้านปิยะวรรณคอนกรีต 199,500.00                       

              สืบราคาแลว้            
       เป็นราคาท่ีเหมาะสม

              28/2562                 
         ลว. 16 .ย.62


































