
วงเงิน

รายช่ือ ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ี วันท่ี
1 ซ้ืออาหารเสริมนม โรงเรียน 32,679.78 32,679.78 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากัด 32,679.78 สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากัด 32,679.78 ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 110/2564 1 ก.ย.64
2 ซ้ืออาหารเสริมนม ศพด. 8,046.78 8,046.78 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากัด 8,046.78 สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากัด 8,046.78 ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 111/2564 1 ก.ย.64
3 ซ้ือวัสดุส านักงาน(กองคลัง) 6,580           6,580          เฉพาะเจาะจง บ.รัตนสุขโปรดักส์จ ากัด 6,580           บ.รัตนสุขโปรดักส์จ ากัด 6,580             ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 112/2564 3 ก.ย.64
4 ซ้ือวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย

ส าหรับคนพิการ
20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พรประเสริฐคอนกรีต2010 20,000 หจก.พรประเสริฐคอนกรีต

2010
20,000 ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 113/2564 3 ก.ย.64

5 ซ้ือโต๊ะหมู่บูชา 4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง สว่างพาณิชย์ 4,800 สว่างพาณิชย์ 4,800 ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 114/2564 6 ก.ย.64
6 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,185 4,185 เฉพาะเจาะจง บ.รัตนสุขโปรดักส์จ ากัด 4,185 บ.รัตนสุขโปรดักส์จ ากัด 4,185 ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 115/2564 6 ก.ย.64
7 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ(แบตเตอร์ร่ี) 5,200 5,200 เฉพาะเจาะจง นายสมอาจ  ลีวงศ์ศักด์ิ 5,200 นายสมอาจ  ลีวงศ์ศักด์ิ 5,200 ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 116/2564 7 ก.ย.64
8 เช่าพ้ืนท่ีบริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมนเนม 

www.napholocal.go.th
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง บ.ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ จ ากัด 8,000 บ.ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ จ ากัด 8,000 ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 25/2564 8 ก.ย.64

8 จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2565

2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง นาโพธ์ิ การพิมพ์ 2,800 นาโพธ์ิ การพิมพ์ 2,800 ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 26/2564 8 ก.ย.64

9 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน
เลขท่ี กข 9456 บุรีรัมย์

19,215.60 19,215.60 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านางรองผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

19,215.60 บ.โตโยต้านางรองผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

19,215.60 ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 27/2564 8 ก.ย.64

10 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ส านักปลัด 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ไอทีดีคอมบอย 2,500 ไอทีดีคอมบอย 2,500 ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 28/2564 8 ก.ย.64
11 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน(เคร่ืองปรับอากาศ) 6,900 6,900 เฉพาะเจาะจง ไอทีดีคอมบอย 6,900 ไอทีดีคอมบอย 6,900 ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 29/2564 8 ก.ย.64
12 จ้างเหมาก าจัดสิงปฏิกูลห้องน้ าห้องส้วมท่ีท าการอาคาร

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ
1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง นางษิทธิดา  กะตะศิลา 1,800 นางษิทธิดา  กะตะศิลา 1,800 ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 30/2564 14 ก.ย.64

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองสวัสดิการสังคม) 6,510 6,510 เฉพาะเจาะจง ณัชชาภัณฑ์ 6,510 ณัชชาภัณฑ์ 6,510 ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 117/2564 14 ก.ย.64
14 ซ้ือวัสดุส านักงาน(กองการศึกษา) 4,636 4,636 เฉพาะเจาะจง บ.รัตนสุขโปรดักส์จ ากัด 4,636 บ.รัตนสุขโปรดักส์จ ากัด 4,636 ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 118/2564 14 ก.ย.64
15 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองตัดหญ้า รหัส 

442-59-0002
330 330 เฉพาะเจาะจง นายสมอาจ  ลีวงศ์ศักด์ิ 330 นายสมอาจ  ลีวงศ์ศักด์ิ 330 ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 31/2564 16 ก.ย.64

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายหมวดอดุลย์)บ้านหนอง
หญ้ารังกา หมู่ 9

492,000 492,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศศิลปการโยธา 492,000 หจก.เลิศศิลปการโยธา 492,000 ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 10/2564 20 ก.ย.64

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายคุ้มบ้านเหล่า-โคกป่าช้า)
บ้านจอก หมู่ 3

399,000 399,000 เฉพาะเจาะจง บ.รัตนสุขโปรดักส์จ ากัด 399,000 บ.รัตนสุขโปรดักส์จ ากัด 399,000 ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 109/2564 27 ก.ย.64

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป เลขท่ีแลละวันท่ีของสัญญา
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1  
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ
วันท่ี  30 กันยายน  2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง


