
แบบ สขร. 1

ล าดบั งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา
ที่ หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 065/2562
29,140.65 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.12 ม.ีค.2562

ร้านศรีวไิลพาณิชย์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม บก73001/76
500.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.18 ม.ีค.2562

ร้านบตุรอนิทร์คอมพวิเตอร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 063/2562
17,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.12 ม.ีค.2562

ค่าจา้งเหมาท าปา้ยทีป่ดิประกาศเกีย่วกบัการ นายอภชิยั แทน่จนัทร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 085/2562
เลือกต้ังของส.ส.แบบแบง่เขต เขต2 52,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.11 ม.ีค.2562

ร้านพบีดีี เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 070/2562
46,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.15 ม.ีค.2562

จา้งเหมาบริการแมบ่า้นศูนยเ์ด็ก นางสาวสุภานนั โมลี เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 09/2562
เล็กวดัเจติยาคีรีวหิาร 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.29 ม.ีค.62
จา้งเหมาบริการแรงงานภายนอก นายวตีาน วนิโรจน์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 25/2562
ดูแลระบบไฟฟา้ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.29 ม.ีค.62
จา้งเหมาบริการจดัเกบ็น้ าประปา นายสมชยั ค าดี เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 07/2562
และดูแลรักษาระบบประปา 5,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.29 ม.ีค.62
จา้งเหมาบริการจดัเกบ็น้ าประปา นายสุทศัน ์แสงโลกยี์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 05/2562
และดูแลรักษาระบบประปา 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.29 ม.ีค.62
จา้งเหมาบริการจดัเกบ็น้ าประปา นายสมยงค์ ดวงแกว้ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 06/2562
และดูแลรักษาระบบประปา 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.29 ม.ีค.62
จา้งเหมาบริการแรงงานภายนอก นายทองสุก ผู้สามศักด์ิ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 10/2562
ดูแลระบบไฟฟา้ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.29 ม.ีค.62
จา้งเหมาบริการจดัเกบ็น้ าประปา นายพทิกัพงษ ์ส าราญวงค์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 031/2562
และดูแลรักษาระบบประปา 5,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.29 ม.ีค.62
จา้งเหมาบริการแรงงานภายนอก นายสุวรรณ์ เขม็ไทย เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 026/2562
ดูแลระบบไฟฟา้ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.29 ม.ีค.62
จา้งเหมาบริการแรงงานภายนอก นายบวักนั ศรีรักชาติ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 004/2562
ดูแลระบบไฟฟา้ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.29 ม.ีค.62

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มนีาคม
องค์การบรหิารสว่นต าบลนาแสง

วนัที ่31 เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2562

1 จดัซ้ือถงัขยะ 29,140.65            29,140.65 เฉพาะเจาะจง บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

เฉพาะเจาะจง ร้านบตุรอนิทร์คอมพวิเตอร์

4 52,000.00            52,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภชิยั แทน่จนัทร์

3 จดัซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 17,000.00            17,000.00

5 ค่าวสัดุประปา 46,000.00            46,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพบีดีี

6 6,600.00              6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภานนั โมลี

7 6,600.00              6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสีตาน วนิโรจน์

8 5,000.00              5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชยั ค าดี

9 6,600.00              6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทศัน ์แสงโลกยี์

10 6,600.00              6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยงค์ ดวงแกว้

11 6,600.00              6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทองสุก ผู้สามศักด์ิ

12 5,000.00              5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพทิกัพงษ ์ส าราญวงค์

13 6,600.00              6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ์ เขม็ไทย

14 6,600.00              6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายบวักนั ศรีรักชาติ

2 จดัซ้ือพานพุม่ดอกไมส้ด 500.00                 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีวไิลพาณิชย์
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ค่าจา้งเหมาบริการคนดูแลท าความ นายทรงศิลป ์กิง่ดา เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 24/2562
สะอาดสองขา้งทางในพืน้ทีต่ าบล 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.29 ม.ีค.62
นาแสง
ค่าจา้งเหมาบริการคนดูแลท าความ นายวทิยา พรมวงศา เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 021/2562
สะอาดสองขา้งทางในพืน้ทีต่ าบล 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.29 ม.ีค.62
นาแสง
ค่าจา้งเหมาบริการคนดูแลท าความ นายพรศักด์ิ นามศิริ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 020/2562
สะอาดสองขา้งทางในพืน้ทีต่ าบล 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.29 ม.ีค.62
นาแสง

นางสาวปริณดา แกว้พลิ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 032/2562
7,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.29 ม.ีค.62

ค่าจา้งเหมาบริการคนดูแลท าความ นายประจกัษ ์ค ามงุคุณ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 022/2562
สะอาดสองขา้งทางในพืน้ทีต่ าบล 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.29 ม.ีค.62
นาแสง

นางสาวธดิารัตน ์ฤทธิจ์ ารัส เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 033/2562
7,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.29 ม.ีค.62

จา้งเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายหนพูา วรพฤกษ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 016/2562
ปฎบิติัการในระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ 7,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.29 ม.ีค.62
จา้งเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายสมบรูณ์ ศรีพงษช์ยั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 017/2562
ปฎบิติัการในระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ 7,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.29 ม.ีค.62
จา้งเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายพฒันา แสนค า เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 015/2562
ปฎบิติัการในระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.29 ม.ีค.62
จา้งเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายเปือ่ง สุริยะพลัลภ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 014/2562
ปฎบิติัการในระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.29 ม.ีค.62
จา้งเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายพานทอง พรมท า เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 018/2562
ปฎบิติัการในระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.29 ม.ีค.62
จา้งเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายจงกล พระชยั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 013/2562
ปฎบิติัการในระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.29 ม.ีค.62

15 6,600.00              6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงศิลป ์กิง่ดา

16 6,600.00              6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายวทิยา พรมวงศา

17 6,600.00              6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพรศักด์ิ นามศิริ

18 ค่าจา้งเหมาบนัทกึขอ้มลู 7,000.00              7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริณดา แกว้พลิา

19 6,600.00              6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายประจกัษ ์ค ามงุคุณ

20 ค่าจา้งเหมาบนัทกึขอ้มลู 7,000.00              7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธดิารัตน ์ฤทธิจ์ ารัส

21 7,000.00              7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายหนพูา วรพฤกษ์

22 7,000.00              7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบรูณ์ ศรีพงษช์ยั

23 6,600.00              6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพฒันา แสนค า

24 6,600.00              6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเปือ่ง สุริยะพลัลภ

25 6,600.00              6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพานทอง พรมท า

26 6,600.00              6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจงกล พระชยั
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จา้งเหมาบริการจดัเกบ็น้ าประปา นายสมคิด งามเลิศ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 029/2562
และดูแลรักษาระบบประปา 5,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.28 ก.พ.2562
จา้งเหมาปฏบิติัในกองทนุฌาปนกจิ นางสุวณันา วนิโรจน์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 001/2562
สงเคราะหศ์พ ตามโครงการเปล่ียน 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.29 ม.ีค.62
เปล่ียนขยะเปน็เงิน
จา้งเหมาปฏบิติัในกองทนุฌาปนกจิ นายพรีะพล ศรีพทุธา เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 002/2562
สงเคราะหศ์พ ตามโครงการเปล่ียน 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.29 ม.ีค.62
เปล่ียนขยะเปน็เงิน

นางแดง ใจทน เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 012/2562
6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.29 ม.ีค.62

จา้งเหมาบริการประจ ารถบรรทกุน้ า 5,000.00              5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล มัน่กลุ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 003/2562
เอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) 5,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.29 ม.ีค.62

นายอบุล วงค าศักด์ิ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 011/2562
6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.29 ม.ีค.62

จา้งเหมาบริการแรงงานต่างๆในสังกดักอง นางสาวรัตนาวดี เสตสิงห์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 062/2562
การศึกษาฯ (แมบ่า้น) 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.29 ม.ีค.62
จา้งเหมาบริการแรงงานต่างๆในสังกดักอง นางสุวรรณา รุ่งทอง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 061/2562
การศึกษาฯ (แมบ่า้น) 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.29 ม.ีค.62
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.รหสัทางหลวง ประกาศ หจก.พฒันกจิคอนกรีต E01/2562
ทอ้งถิน่ บก.ถ.35-001 สายรอบ รพ.สต เชญิชวนทัว่ไป 660,000.00 ลว.21 ม.ีค.2562
บา้นนาค าแคน ซอย1

ร้านนาททีอง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 071/2562
50,850.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.22 ม.ีค.2562

บจก.อ.โชคเจริญกอ่สร้าง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 072/2562
99,700.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.22 ม.ีค.2562

ร้านบตุรอนิทร์คอมพวิเตอร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 073/2562
21,500.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.22 ม.ีค.2562

ร้านบตุรอนิทร์คอมพวิเตอร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 076/2562
34,500.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.22 ม.ีค.2562

หจก.พฒันกจิคอนกรีต ราคาต่ าสุด

36 ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 50,850.00            50,850.00 เฉพาะเจาะจง

35 660,000.00          660,000.00

27 5,000.00              5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด งามเลิศ

28 6,600.00              6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวณันา วนิโรจน์

29 6,600.00              6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพรีะพล ศรีพทุธา

30 จา้งเหมาบริการแมบ่า้นในส านกังาน 6,600.00              6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางแดง ใจทน

31 นายธนพล มัน่กลุ

32 จา้งเหมาบริการยามรักษาการณ์ 6,600.00              6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอบุล วงค าศักด์ิ

33 6,600.00              6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาวดี เสตสิงห์

34 6,600.00              6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวรรณา รุ่งทอง

ร้านนาททีอง

37 วสัดุประปา 99,700.00            99,700.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อ.โชคเจริญกอ่สร้าง

เฉพาะเจาะจง38 จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 21,500.00            21,500.00 ร้านบตุรอนิทร์คอมพวิเตอร์

39 จดัซ้ือกล้องถา่ยภาพพร้อมเลนซ์ซูม-ขยาย 34,500.00            34,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบตุรอนิทร์คอมพวิเตอร์



แบบ สขร. 1

ล าดบั งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา
ที่ หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มนีาคม
องค์การบรหิารสว่นต าบลนาแสง

วนัที ่31 เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2562

ร้านบตุรอนิทร์คอมพวิเตอร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 075/2562
27,500.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.22 ม.ีค.2562

ร้านบตุรอนิทร์คอมพวิเตอร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 074/2562
20,800.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.22 ม.ีค.2562

บจก.เรนโบว ์บงึกาฬ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 087/2562
13,250.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.11 ม.ีค.2562

จดัซ้ือวสัดุทีเ่กีย่วขอ้งในโครงการอนรัุกษ์ หจก.พมิลพานชิ บงึกาฬ 2556 เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 062/2562
พนัธกุรรมพชื 9,826.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.11 ม.ีค.2562
จดัซ้ือวคัซีนปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้ ร้านมัน่คงพาณิชย์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 064/2562

42,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.12 ม.ีค.2562
ค่าจา้งซ่อมรถกูช้พี ทะเบยีน นข 1835 ร้านสุรศักด์ิการยาง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 090/2562
หนองคาย 9,850.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.21 ม.ีค.2562

ร้านมดไอที เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 089/2562
19,550.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.27 ม.ีค.2562

ร้านบตุรอนิทร์คอมพวิเตอร์

40 จดัซ้ือเคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ 27,500.00            27,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบตุรอนิทร์คอมพวิเตอร์

41 จดัซ้ือโนต้บกุ 20,800.00            20,800.00 เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

ค่าซ่อมแซมวสัดุคอมพวิเตอร์46 19,550.00            19,550.00 เฉพาะเจาะจง

42,600.00

45

ร้านมดไอที

ร้านมัน่คงพาณิชย์

42 ค่าจดัท าปา้ยโครงการอนรัุกษพ์นัธกุรรมพชื 13,250.00            13,250.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เรนโบว ์บงึกาฬ

44 42,600.00            

9,850.00              9,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุรศักด์ิการยาง

43 9,826.00              9,826.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พมิลพานชิ บงึกาฬ 2556


