
แบบ สขร. 1

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

หจก.ไดแอก ฟอร์ไลฟ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 051/2562
75,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.11 ก.พ.2562

ค่าจา้งเหมาท าปา้ยทีป่ดิประกาศเกีย่วกบัการ นายอภชิยั แทน่จนัทร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 073/2562
เลือกต้ังของส.ส.แบบแบง่เขต เขต2 30,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.11 ก.พ.2562

ร้านวฏัจกัรการดับเพลิง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 053/2562
99,900.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.14 ก.พ.2562

หจก.พมิลพานชิ บงึกาฬ 2556 เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 050/2562
13,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.5 ก.พ.2562

ส.พาณิชยก์ารค้า เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 055/2562
9,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.22 ก.พ.2562

จา้งเหมาบริการแมบ่า้นศูนยเ์ด็ก นางสาวสุภานนั โมลี เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 09/2562
เล็กวดัเจติยาคีรีวหิาร 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.28 ก.พ.2562
จา้งเหมาบริการแรงงานภายนอก นายวตีาน วนิโรจน์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 25/2562
ดูแลระบบไฟฟา้ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.28 ก.พ.2562
จา้งเหมาบริการจดัเกบ็น้ าประปา นายสมชยั ค าดี เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 07/2562
และดูแลรักษาระบบประปา 5,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.28 ก.พ.2562
จา้งเหมาบริการจดัเกบ็น้ าประปา นายสุทศัน ์แสงโลกยี์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 05/2562
และดูแลรักษาระบบประปา 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.28 ก.พ.2562
จา้งเหมาบริการจดัเกบ็น้ าประปา นายสมยงค์ ดวงแกว้ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 06/2562
และดูแลรักษาระบบประปา 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.28 ก.พ.2562
จา้งเหมาบริการแรงงานภายนอก นายทองสุก ผู้สามศักด์ิ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 10/2562
ดูแลระบบไฟฟา้ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.28 ก.พ.2562
จา้งเหมาบริการจดัเกบ็น้ าประปา นายพทิกัพงษ ์ส าราญวงค์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 031/2562
และดูแลรักษาระบบประปา 5,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.28 ก.พ.2562
จา้งเหมาบริการแรงงานภายนอก นายสุวรรณ์ เขม็ไทย เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 026/2562
ดูแลระบบไฟฟา้ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.28 ก.พ.2562
จา้งเหมาบริการแรงงานภายนอก นายบวักนั ศรีรักชาติ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 004/2562
ดูแลระบบไฟฟา้ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.28 ก.พ.2562

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน กุมภาพันธ์
องค์การบรหิารสว่นต าบลนาแสง

วนัที ่28 เดอืน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2562

1 75,000.00          75,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ไดแอก ฟอร์ไลฟ์จดัซ้ือชดุตรวจสารเสพติดเมทแอมเฟตามนิ

2 30,000.00          30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภชิยั แทน่จนัทร์

3 99,900.00          99,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวฏัจกัรการดับเพลิง

4 13,600.00          13,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พมิลพานชิ บงึกาฬ 2556

5 จดัซ้ือธงพลังแผ่นดินขจดัส้ินยาเสพติด 9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง ส.พาณิชยก์ารค้า

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

ค่าซ่อมแซมทรัพยสิ์น(ซ่อมแซมถงัดับเพลิง)

ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์
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ค่าจา้งเหมาบริการคนดูแลท าความ นายทรงศิลป ์กิง่ดา เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 24/2562
สะอาดสองขา้งทางในพืน้ทีต่ าบล 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.28 ก.พ.2562
นาแสง
ค่าจา้งเหมาบริการคนดูแลท าความ นายวทิยา พรมวงศา เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 021/2562
สะอาดสองขา้งทางในพืน้ทีต่ าบล 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.28 ก.พ.2562
นาแสง
ค่าจา้งเหมาบริการคนดูแลท าความ นายพรศักด์ิ นามศิริ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 020/2562
สะอาดสองขา้งทางในพืน้ทีต่ าบล 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.28 ก.พ.2562
นาแสง

นางสาวปริณดา แกว้พลิ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 032/2562
3,500.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.28 ก.พ.2562

ค่าจา้งเหมาบริการคนดูแลท าความ นายประจกัษ ์ค ามงุคุณ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 022/2562
สะอาดสองขา้งทางในพืน้ทีต่ าบล 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.28 ก.พ.2562
นาแสง

นางสาวธดิารัตน ์ฤทธิจ์ ารัส เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 033/2562
3,500.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.28 ก.พ.2562

จา้งเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายหนพูา วรพฤกษ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 016/2562
ปฎบิติัการในระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ 7,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.28 ก.พ.2562
จา้งเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายสมบรูณ์ ศรีพงษช์ยั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 017/2562
ปฎบิติัการในระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ 7,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.28 ก.พ.2562
จา้งเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายพฒันา แสนค า เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 015/2562
ปฎบิติัการในระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.28 ก.พ.2562
จา้งเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายเปือ่ง สุริยะพลัลภ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 014/2562
ปฎบิติัการในระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.28 ก.พ.2562
จา้งเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายพานทอง พรมท า เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 018/2562
ปฎบิติัการในระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.28 ก.พ.2562
จา้งเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายจงกล พระชยั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 013/2562
ปฎบิติัการในระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.28 ก.พ.2562

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 3,500.00            3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริณดา แกว้พลิา

19 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายประจกัษ ์ค ามงุคุณ

20 3,500.00            3,500.00 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

ค่าจา้งเหมาบนัทกึขอ้มลู

ค่าจา้งเหมาบนัทกึขอ้มลู
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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.28 ก.พ.2562
เปล่ียนขยะเปน็เงิน
จา้งเหมาปฏบิติัในกองทนุฌาปนกจิ นายพรีะพล ศรีพทุธา เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 002/2562
สงเคราะหศ์พ ตามโครงการเปล่ียน 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.28 ก.พ.2562
เปล่ียนขยะเปน็เงิน

นางแดง ใจทน เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 012/2562
6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.28 ก.พ.2562

จา้งเหมาบริการประจ ารถบรรทกุน้ า 5,000.00            5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล มัน่กลุ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 003/2562
เอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) 5,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.28 ก.พ.2562

นายอบุล วงค าศักด์ิ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 011/2562
6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.28 ก.พ.2562

จา้งเหมาบริการแรงงานต่างๆในสังกดักอง นางสาวรัตนาวดี เสตสิงห์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 062/2562
การศึกษาฯ (แมบ่า้น) 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.28 ก.พ.2562
จา้งเหมาบริการแรงงานต่างๆในสังกดักอง นางสุวรรณา รุ่งทอง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 061/2562
การศึกษาฯ (แมบ่า้น) 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.28 ก.พ.2562
จา้งเหมาส ารวจขอ้มลูภาคสนาม ร้านบงึกาฬโมเดิร์น เฮ้าส์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 070/2562
ทัง้ 9 หมูบ่า้น 50,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.28 ก.พ.2562

ร้านกอ๊ปปีเ้ฮาส์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม บก 73001/43
2,682.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.12 ก.พ.2562

ดงเกษมน้ าทพิย์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 046/2562
1,750.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ก.พ.2562

นายถาวร นาเวยีง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 071/2562
6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.11 ก.พ.2562

ซ่อมแซมหอกระจายขา่วประจ าหมูบ่า้น ร้านจ านงค์ซาวด เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 075/2562
 2,5,9 57,350.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.20 ก.พ.2562

39 57,350.00          57,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์ซาวด

37 ค่าน้ าด่ืม 1,750.00            1,750.00 เฉพาะเจาะจง ดงเกษมน้ าทพิย์

50,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบงึกาฬโมเดิร์น เฮ้าส์

36 ค่าถา่ยเอกสาร 2,680.00            2,680.00     เฉพาะเจาะจง ร้านกอ๊ปปีเ้ฮาส์

50,000.00          

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

6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาวดี เสตสิงห์

34 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวรรณา รุ่งทอง

33

35

38 ค่าจา้งเหมาค่ารับรองประชมุสภา 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายถาวร นาเวยีง



แบบ สขร. 1

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

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน กุมภาพันธ์
องค์การบรหิารสว่นต าบลนาแสง

วนัที ่28 เดอืน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2562

นายขนัชยั หอมสมบติั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 047/2562
17,052.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ก.พ.2562

จา้งโครงการกอ่สร้างถนนคสล.เส้นหนองบอ่ หจก.มงคลธรรม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 076/2562
มะงงไปค าไชยวาล หมูท่ี2่ 300,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.27 ก.พ.2562
จา้งโครงการกอ่สร้างถนนคสล.ภายในหมูบ่า้น หจก.มงคลธรรม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 077/2562
หมูท่ี่3 300,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.27 ก.พ.2562

ค่าน้ ามนั

41 300,000.00        300,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มงคลธรรม

40 17,052.00          17,052.00 เฉพาะเจาะจง นายขนัชยั หอมสมบติั

42 300,000.00        300,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มงคลธรรม


