
แบบ สขร. 1

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

นางล าพลู  ค าบวั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 115/2561
39,185.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.12 ก.ค.61

นายคาน  กง๋พยงุ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 116/2561
39,215.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.12 ก.ค.61

นางล าพลู  ค าบวั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 117/2561  
39,185.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.23 ก.ค.61

จา้งเหมาบริการแมบ่า้นศูนยเ์ด็ก นางสาวสุภานนั โมลี เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 09/2561
เล็กวดัเจติยาคีรีวหิาร 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ก.ค.61
จ้างเหมาท าความสะอาดบริเวณ นายสีตาน วนิโรจน์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 25/2562
ส านักงาน 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ก.ค.61

จา้งเหมาบริการจดัเกบ็น้ าประปา นายสมชยั ค าดี เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 07/2561
และดูแลรักษาระบบประปา 5,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ก.ค.61
จา้งเหมาบริการจดัเกบ็น้ าประปา นายสุทศัน ์แสงโลกยี์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 05/2561
และดูแลรักษาระบบประปา 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ก.ค.61
จา้งเหมาบริการจดัเกบ็น้ าประปา นายสมยงค์ ดวงแกว้ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 06/2561
และดูแลรักษาระบบประปา 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ก.ค.61
จา้งเหมาบริการแรงงานภายนอก นายทองสุก ผู้สามศักด์ิ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 10/2561
ดูแลระบบไฟฟา้ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ก.ค.61
จา้งเหมาบริการแรงงานภายนอก นายสุวรรณ์ เขม็ไทย เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 026/2561
ดูแลระบบไฟฟา้ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ก.ค.61
จา้งเหมาบริการแรงงานภายนอก นายบวักนั ศรีรักชาติ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 004/2562
ดูแลระบบไฟฟา้ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ก.ค.61
ค่าจา้งเหมาบริการคนดูแลท าความ นายทรงศิลป ์กิง่ดา เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 24/2561
สะอาดสองขา้งทางในพืน้ทีต่ าบล 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ก.ค.61
นาแสง
ค่าจา้งเหมาบริการคนดูแลท าความ นายวทิยา พรมวงศา เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 021/2561
สะอาดสองขา้งทางในพืน้ทีต่ าบล 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ก.ค.61
นาแสง

39,215.00 เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

3 39,185.00          

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน กรกฎาคม
องค์การบรหิารสว่นต าบลนาแสง

วนัที ่31 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

1 18,470.00          18,470.00     เฉพาะเจาะจง นางทองใสย ์ ค าบวั
จดัซ้ือวสัดุในการจดักจิกรรมในวนัเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจา้อยูห่วั

39,185.00 เฉพาะเจาะจง นางล าพลู  ค าบวั

ซ้ือวสัดุทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการฯ2 39,215.00          

วสัดุส านกังาน

นายคาน  กง๋พยงุ

นายสีตาน วนิโรจน์

4 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภานนั โมลี

5 6,600.00            6,600.00

6 5,000.00            5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชยั ค าดี

7 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทศัน ์แสงโลกยี์

8 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยงค์ ดวงแกว้

9 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทองสุก ผู้สามศักด์ิ

10 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ์ เขม็ไทย

11 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายบวักนั ศรีรักชาติ

12 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงศิลป ์กิง่ดา

13 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายวทิยา พรมวงศา
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ค่าจา้งเหมาบริการคนดูแลท าความ นายพรศักด์ิ นามศิริ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 020/2561
สะอาดสองขา้งทางในพืน้ทีต่ าบล 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ก.ค.61
นาแสง

นายอาทติย ์ กิง่คา เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 019/2561
6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ก.ค.61

ค่าจา้งเหมาบริการคนดูแลท าความ นายประจกัษ ์ค ามงุคุณ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 022/2561
สะอาดสองขา้งทางในพืน้ทีต่ าบล 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ก.ค.61
นาแสง

นายสมพาน  กอมณี เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 023/2561
6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ก.ค.61

จา้งเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายหนพูา วรพฤกษ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 016/2561
ปฎบิติัการในระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ 7,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ก.ค.61
จา้งเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายสมบรูณ์ ศรีพงษช์ยั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 017/2561
ปฎบิติัการในระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ 7,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ก.ค.61
จา้งเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายพฒันา แสนค า เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 015/2561
ปฎบิติัการในระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ก.ค.61
จา้งเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายเปือ่ง สุริยะพลัลภ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 014/2561
ปฎบิติัการในระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ก.ค.61
จา้งเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายพานทอง พรมท า เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 018/2562
ปฎบิติัการในระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ก.ค.61
จา้งเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายจงกล พระชยั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 013/2561
ปฎบิติัการในระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ก.ค.61
จา้งเหมาปฏบิติัในกองทนุฌาปนกจิ นางสุวณันา วนิโรจน์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 001/2561
สงเคราะหศ์พ ตามโครงการเปล่ียน 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ก.ค.61
เปล่ียนขยะเปน็เงิน
จา้งเหมาปฏบิติัในกองทนุฌาปนกจิ นายพรีะพล ศรีพทุธา เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 002/2561
สงเคราะหศ์พ ตามโครงการเปล่ียน 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ก.ค.61
เปล่ียนขยะเปน็เงิน

18 7,000.00            7,000.00 เฉพาะเจาะจง

19

นายหนพูา วรพฤกษ์

7,000.00            7,000.00 เฉพาะเจาะจง

14 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพรศักด์ิ นามศิริ

15
ค่าจา้งเหมาบริการคนดูแลท าความสะอาด

สองขา้ง
ทางในพืน้ทีต่ าบลนาแสง

6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทติย ์ กิง่คา

16 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายประจกัษ ์ค ามงุคุณ

17
ค่าจา้งเหมาบริการคนดูแลท าความสะอาด

สองขา้ง
ทางในพืน้ทีต่ าบลนาแสง

6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพาน  กอมณี

นายสมบรูณ์ ศรีพงษช์ยั

20 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพฒันา แสนค า

21 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเปือ่ง สุริยะพลัลภ

22 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพานทอง พรมท า

23 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจงกล พระชยั

24 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวณันา วนิโรจน์

25 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพรีะพล ศรีพทุธา
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จา้งเหมาบริการประจ ารถบรรทกุน้ า 5,000.00            5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล มัน่กลุ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 003/2561
เอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) 5,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ก.ค.61

นายอบุล วงค าศักด์ิ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 011/2562
6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ก.ค.61

นางสาวเบญจมาศ  ศรีสองเมอืง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 027/2561
6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ก.ค.61

นายทองรวด  จติเจริญ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 012/2561
5,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ก.ค.61

นางแดง ใจทน เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 012/2562
6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ก.ค.61

นายขนัชยั  หอมสมบติั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 114/2561
20,228.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.2 ก.ค.61

32 สหกรณ์โคนมขอนแกน่ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถกูต้องตาม 118/25861
134,771.56 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.25 ก.ค.61

ค่าอาหารเสริมนม
ประจ าเดือน ส.ค.

134,771.56        134,771.56   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น

นายขันชัย  หอมสมบัติ31 ค่าน้ ามนั 20,228.00          20,228.00     เฉพาะเจาะจง

นายอบุล วงค าศักด์ิ

26 นายธนพล มัน่กลุ

จา้งเหมาบริการยามรักษาการณ์

28 จา้งเหมาบนัทกึขอ้มลู 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง

27 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวเบญจมาศ  ศรีสองเมอืง

29 จา้งเหมาบริการ 5,000.00            5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทองรวด  จติเจริญ

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



แบบ สขร. 1

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

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน กรกฎาคม
องค์การบรหิารสว่นต าบลนาแสง

วนัที ่31 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2561









 


