
แบบ สขร. 1

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

จดัซ้ือวสัดุการเกษตร ปุย๋หมกัชวีภาพ นายอบุล วงค าศักด์ิ เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 12/2562
ราคา 5,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว. 5 พ.ย.2561

จดัซ้ือใบเสร็จรับเงินแบบตํอเนือ่ง บริษทั จสิแมพ จ ากดั เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 014/2562
เพือ่จดัเกบ็คําธรรมเนยีมน้ าประปา 20,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว. 7 พ.ย.2562

ร๎านฤดีพาณิชย์ เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 013/2562
99,900.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.7 พ.ย.2562

จา๎งตํอสัญญาเวบ็ไซด์และ บริษทั ไทมส์มเีดียเวบ็ดีไซน ์จ ากดั เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 36/2562
จดทะเบยีนโดเมนเนม 7,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.2 พ.ย.2562

หจก.พมิลพานชิ บงึกาฬ 2556 เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 016/2562
44,421.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.9 พ.ย.2561

คําซํอมแซมรถส่ีประตู อู ํถ.การชาํงศรีวไิล เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 38/2562
ทะเบยีน กข 4603 16,100.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.12 พ.ย.2561
จดัซ้ือวสัดุปรับปรุงภมูทิศัน์ ร๎านพดีีดี เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 20/2562
สวนสาธารณะ 88,720.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.20 พ.ย.2561

ร๎านมดไอที เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 044/62
35,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.20 พ.ย.2561

จา๎งเหมาจดัสวนหยอํม ปรับปรุงภมูิ- นางสาวทพิวรรณ นะทอน เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 41/2562
ทศันบ์ริเวณหนา๎ส านกังานตาม 87,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.14/11/2562
โครงการสวนสวยนาํมอง ทอ๎งถิน่งาม

สามแสนแปดเวอร์วสิ เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 22/2562
116,700.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.26 พ.ย.25621

โครงการซํอมแซมถนนลูกรังเพือ่การ หจก.ก านนัด๎วงกอํสร๎าง เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 040/2562
เกษตร หมูทํี ่4 100,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.14 พ.ย.2561

116,700.00        116,700.00

11

ร๎านมดไอที

สามแสนแปดเวอร์วสิ

คําซํอมแซมทรัพยสิ์น

เฉพาะเจาะจง10

100,000.00        100,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ก านนัด๎วงกอํสร๎าง

คําสารส๎มและคลอรีน

9 87,000.00          87,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทพิวรรณ นะทอน

7 88,720.00          88,720.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพบีดีี

8 35,000.00          

6 16,100.00          16,100.00 เฉพาะเจาะจง

35,000.00 เฉพาะเจาะจง

อู ํถ.การชาํงศรีวไิล

5 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 44,421.00          44,421.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พมิลพานชิ บงึกาฬ 2556

4 7,000.00            7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทมส์มเีดียเวบ็ดีไซน ์จ ากดั

3 จดัซ้ือทรายกรองน้ า 99,900.00          99,900.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านฤดีพาณิชย์

2 20,000.00          20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั จสิแมพ จ ากดั

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤศจกิายน
องค์การบรหิารสว่นต าบลนาแสง

วนัที ่30 เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 

1 5,000.00            5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอบุล วงค าศักด์ิ
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บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 027/2562
4,386.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.13 พ.ย.2561

ร๎านฤดีพาณิชย์ เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 021/2562
97,424.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.20 พ.ย.2561

นางสาวเบญจมาศ ศรีสองเมอืง เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 027/2562
6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.30 พ.ย.2561

จา๎งเหมาบริการแมบํา๎นศูนยเ์ด็ก นางสาวสุภานนั โมลี เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 09/2562
เล็กวดัเจติยาคีรีวหิาร 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.30 พ.ย.2561
จา๎งเหมาบริการแรงงานภายนอก นายวตีาน วนิโรจน์ เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 25/2562
ดูแลระบบไฟฟา้ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.30 พ.ย.2561
จา๎งเหมาบริการจดัเกบ็น้ าประปา นายสมชยั ค าดี เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 07/2562
และดูแลรักษาระบบประปา 5,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.30 พ.ย.2561
จา๎งเหมาบริการจดัเกบ็น้ าประปา นายสุทศัน ์แสงโลกยี์ เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 05/2562
และดูแลรักษาระบบประปา 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.30 พ.ย.2561
จา๎งเหมาบริการจดัเกบ็น้ าประปา นายสมยงค์ ดวงแกว๎ เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 06/2562
และดูแลรักษาระบบประปา 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.30 พ.ย.2561
จา๎งเหมาบริการแรงงานภายนอก นายทองสุก ผ๎ูสามศักด์ิ เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 10/2562
ดูแลระบบไฟฟา้ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.30 พ.ย.2561
จา๎งเหมาบริการจดัเกบ็น้ าประปา นายอรรถพล พมิพโ์คตร เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 028/2562
และดูแลรักษาระบบประปา 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.30 พ.ย.2561
จา๎งเหมาบริการแรงงานภายนอก นายสุวรรณ์ เขม็ไทย เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 026/2562
ดูแลระบบไฟฟา้ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.30 พ.ย.2561
จา๎งเหมาบริการแรงงานภายนอก นายบวักนั ศรีรักชาติ เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 004/2562
ดูแลระบบไฟฟา้ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.30 พ.ย.2561

6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายบวักนั ศรีรักชาติ23

21

6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ์ เขม็ไทย22

นางสาวเบญจมาศ ศรีสองเมอืง14

6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภานนั โมลี

คําจา๎งเหมาบริการบนัทกึขอ๎มลู

เฉพาะเจาะจง บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์

6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง

12

97,424.00          97,424.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านฤดีพาณิชย์

15

4,386.00            4,386.00

13

ซ้ือวสัดุงานบา๎นงานครัว

จดัซ้ือวสัดุประปา

นายสีตาน วนิโรจน์

17 5,000.00            5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชยั ค าดี

16 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง

18 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทศัน ์แสงโลกยี์

19 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยงค์ ดวงแกว๎

20 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทองสุก ผ๎ูสามศักด์ิ

6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล พมิพโ์คตร
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คําจา๎งเหมาบริการคนดูแลท าความ นายทรงศิลป ์กิง่ดา เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 24/2562
สะอาดสองขา๎งทางในพืน้ทีต่ าบล 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.30 พ.ย.2561
นาแสง
คําจา๎งเหมาบริการคนดูแลท าความ นายวทิยา พรมวงศา เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 021/2562
สะอาดสองขา๎งทางในพืน้ทีต่ าบล 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.30 พ.ย.2561
นาแสง
คําจา๎งเหมาบริการคนดูแลท าความ นายพรศักด์ิ นามศิริ เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 020/2562
สะอาดสองขา๎งทางในพืน้ทีต่ าบล 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.30 พ.ย.2561
นาแสง
คําจา๎งเหมาบริการคนดูแลท าความ นายสมพาน กอมณี เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 023/2562
สะอาดสองขา๎งทางในพืน้ทีต่ าบล 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.30 พ.ย.2561
นาแสง
คําจา๎งเหมาบริการคนดูแลท าความ นายประจกัษ ์ค ามงุคุณ เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 022/2562
สะอาดสองขา๎งทางในพืน้ทีต่ าบล 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.30 พ.ย.2561
นาแสง
คําจา๎งเหมาบริการคนดูแลท าความ นายอาทติย ์กิง่ดา เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 019/2562
สะอาดสองขา๎งทางในพืน้ทีต่ าบล 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.30 พ.ย.2561
นาแสง
จา๎งเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายหนพูา วรพฤกษ์ เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 016/2562
ปฎบิติัการในระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ 7,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.30 พ.ย.2561
จา๎งเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายสมบรูณ์ ศรีพงษช์ยั เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 017/2562
ปฎบิติัการในระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ 7,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.30 พ.ย.2561
จา๎งเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายพฒันา แสนค า เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 015/2562
ปฎบิติัการในระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.30 พ.ย.2561

6,600.00

27 6,600.00            

24 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงศิลป ์กิง่ดา

เฉพาะเจาะจง นายวทิยา พรมวงศา

26 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพรศักด์ิ นามศิริ

25 6,600.00            

เฉพาะเจาะจง นายหนพูา วรพฤกษ์

6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพาน กอมณี

28 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายประจกัษ ์ค ามงุคุณ

เฉพาะเจาะจง นายพฒันา แสนค า

29 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทติย ์กิง่ดา

30 7,000.00            7,000.00

31 7,000.00            7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบรูณ์ ศรีพงษช์ยั

32 6,600.00            6,600.00



แบบ สขร. 1

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

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤศจกิายน
องค์การบรหิารสว่นต าบลนาแสง

วนัที ่30 เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 

จา๎งเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายเปือ่ง สุริยะพลัลภ เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 014/2562
ปฎบิติัการในระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.30 พ.ย.2561
จา๎งเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายพานทอง พรมท า เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 018/2562
ปฎบิติัการในระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.30 พ.ย.2561
จา๎งเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายจงกล พระชยั เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 013/2562
ปฎบิติัการในระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.30 พ.ย.2561
จา๎งเหมาบริการจดัเกบ็น้ าประปา นายสมคิด งามเลิศ เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 029/2562
และดูแลรักษาระบบประปา 5,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.30 พ.ย.2561
จา๎งเหมาปฏบิติัในกองทนุฌาปนกจิ นางสุวณันา วนิโรจน์ เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 001/2562
สงเคราะหศ์พ ตามโครงการเปล่ียน 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.30 พ.ย.2561
เปล่ียนขยะเปน็เงิน
จา๎งเหมาปฏบิติัในกองทนุฌาปนกจิ นายพรีะพล ศรีพทุธา เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 002/2562
สงเคราะหศ์พ ตามโครงการเปล่ียน 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.30 พ.ย.2561
เปล่ียนขยะเปน็เงิน

นางแดง ใจทน เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 012/2562
6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.30 พ.ย.2561

จา๎งเหมาบริการประจ ารถบรรทกุน้ า 5,000.00            5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล มัน่กลุ เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 003/2562
เอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) 5,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.30 พ.ย.2561

นายอบุล วงค าศักด์ิ เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 011/2562
6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.30 พ.ย.2561

โครงการซํอมแซมถนนลูกรังเพือ่การ หจก.ก านนัด๎วงกอํสร๎าง เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 039/2562
หมูทํี ่2 100,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.14 พ.ย.2561
โครงการซํอมแซมถนนลูกรังเพือ่การ หจก.ก านนัด๎วงกอํสร๎าง เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 045/2562
หมูทํี ่7 100,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.26 พ.ย.25621

40 นายธนพล มัน่กลุ

41 จา๎งเหมาบริการยามรักษาการณ์ 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง43

100,000.00        

37 6,600.00            6,600.00

38 6,600.00            6,600.00

หจก.ก านนัด๎วงกอํสร๎าง

หจก.ก านนัด๎วงกอํสร๎าง

เฉพาะเจาะจง นางสุวณันา วนิโรจน์

นางแดง ใจทน

เฉพาะเจาะจง นายพรีะพล ศรีพทุธา

นายอบุล วงค าศักด์ิ

5,000.00            5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด งามเลิศ

42

100,000.00        

100,000.00

100,000.00

เฉพาะเจาะจง นายพานทอง พรมท า

นายจงกล พระชยั

36

33 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเปือ่ง สุริยะพลัลภ

34 6,600.00            6,600.00

จา๎งเหมาบริการแมบํา๎นในส านกังาน 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง

35 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง

39



แบบ สขร. 1

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

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤศจกิายน
องค์การบรหิารสว่นต าบลนาแสง

วนัที ่30 เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 

โครงการซํอมแซมถนนลูกรังเพือ่การ เฉพาะเจาะจง ร๎านมาลมพาณิชย์ เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 042/2562
เกษตร หมูทํี ่5 100,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.21 พ.ย.2561
โครงการซํอมแซมถนนลูกรังเพือ่การ ร๎านมาลมพาณิชย์ เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 043/2562
เกษตร หมูทํี ่9 100,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.21 พ.ย.2561

นายขนัชยั หอมสมบติั เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 37/2562
17,452.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 พ.ย.2561

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาด๎วย บจก.จารุวงศ์ โมบาย แอนด์ บจก.จารุวงศ์ โมบาย แอนด์ เปน็ผ๎ูมคุีณสมบติัถกูต๎องตาม 19/2562
เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV กรมสํง  เซอร์วสิ  เซอร์วสิ เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.16 พ.ย.2561
เสริมการปกครองสํวนทอ๎งถิน่ ป2ี562 60,080.00

47 60,080.00          60,080.00 เฉพาะเจาะจง

ร๎านมาลมพาณิชย์

46 คําวสัดุน้ ามนั 17,452.00          17,452.00 เฉพาะเจาะจง นายขนัชยั หอมสมบติั

ร๎านมาลมพาณิชย์45 100,000.00        100,000.00 เฉพาะเจาะจง

44 100,000.00        100,000.00


