
แบบ สขร. 1

ล าดับ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

จัดซ้ือทรายพร๎อมถุงปุย๋ ร๎านมัน่คงพาณิชย์ เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 03/2562
ในการด าเนินโครงการ ราคา 13,070.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.10 ต.ค.2561
กํอสร๎างฝาย หมู ํ7
จ๎างเหมาจัดท าอาหารพร๎อม นางปราณี หวงัดี เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 32/2562
เคร่ืองด่ืมในการกํอสร๎างฝาย 7,500.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.10 ต.ค.2561
น้ าล๎น หมูทํี ่7

ร๎านนาทีทอง เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 06/2562
50,570.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.29 ต.ค.2561

ร๎านศรีวไิลพาณิชย์ เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 05/2562
1,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.22 ต.ค.2561

นางสาวเบญจมาศ ศรีสองเมือง เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 027/2562
6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ต.ค.2561

จ๎างเหมาบริการแมํบ๎านศูนยเ์ด็ก นางสาวสุภานัน โมลี เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 09/2562
เล็กวดัเจติยาคีรีวหิาร 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ต.ค.2561
จ๎างเหมาบริการแรงงานภายนอก นายวตีาน วนิโรจน์ เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 25/2562
ดูแลระบบไฟฟ้า 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ต.ค.2561
จ๎างเหมาบริการจัดเก็บน้ าประปา นายสมชัย ค าดี เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 07/2562
และดูแลรักษาระบบประปา 5,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ต.ค.2561
จ๎างเหมาบริการจัดเก็บน้ าประปา นายสุทัศน์ แสงโลกีย์ เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 05/2562
และดูแลรักษาระบบประปา 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ต.ค.2561
จ๎างเหมาบริการจัดเก็บน้ าประปา นายสมยงค์ ดวงแก๎ว เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 06/2562
และดูแลรักษาระบบประปา 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ต.ค.2561
จ๎างเหมาบริการแรงงานภายนอก นายทองสุก ผ๎ูสามศักด์ิ เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 10/2562
ดูแลระบบไฟฟ้า 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ต.ค.2561

11 6,600.00        6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทองสุก ผ๎ูสามศักด์ิ

10 6,600.00        6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยงค์ ดวงแก๎ว

9 6,600.00        6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน์ แสงโลกีย์

8 5,000.00        5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชัย ค าดี

6,600.00        7

6 6,600.00        6,600.00 เฉพาะเจาะจง

5 คําจ๎างเหมาบริการบันทึกข๎อมูล 6,600.00        6,600.00 เฉพาะเจาะจง

4 จัดซ้ือพวงมาลาวนัปิยะมหาราช 1,000.00        1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านศรีวไิลพาณิชย์

3 คําวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 50,570.00      50,570.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านนาทีทอง

2 7,500.00        7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณี หวงัดี

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 

1 13,070.00      เฉพาะเจาะจง ร๎านมัน่คงพาณิชย์

นายสีตาน วนิโรจน์เฉพาะเจาะจง6,600.00

นางสาวสุภานัน โมลี

นางสาวเบญจมาศ ศรีสองเมือง

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

13,070.00    
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ล าดับ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

จ๎างเหมาบริการจัดเก็บน้ าประปา นายอรรถพล พิมพ์โคตร เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม
และดูแลรักษาระบบประปา 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ต.ค.2561
จ๎างเหมาบริการแรงงานภายนอก นายสุวรรณ์ เข็มไทย เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 026/2562
ดูแลระบบไฟฟ้า 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ต.ค.2561
จ๎างเหมาบริการแรงงานภายนอก นายบัวกัน ศรีรักชาติ เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 004/2562
ดูแลระบบไฟฟ้า 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ต.ค.2561
คําจ๎างเหมาบริการคนดูแลท าความ นายทรงศิลป์ กิง่ดา เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 24/2562
สะอาดสองข๎างทางในพืน้ทีต่ าบล 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ต.ค.2561
นาแสง
คําจ๎างเหมาบริการคนดูแลท าความ นายวทิยา พรมวงศา เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 021/2562
สะอาดสองข๎างทางในพืน้ทีต่ าบล 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ต.ค.2561
นาแสง
คําจ๎างเหมาบริการคนดูแลท าความ นายพรศักด์ิ นามศิริ เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 020/2562
สะอาดสองข๎างทางในพืน้ทีต่ าบล 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ต.ค.2561
นาแสง
คําจ๎างเหมาบริการคนดูแลท าความ นายสมพาน กอมณี เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 023/2562
สะอาดสองข๎างทางในพืน้ทีต่ าบล 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ต.ค.2561
นาแสง
คําจ๎างเหมาบริการคนดูแลท าความ นายประจักษ์ ค ามุงคุณ เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 022/2562
สะอาดสองข๎างทางในพืน้ทีต่ าบล 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ต.ค.2561
นาแสง
คําจ๎างเหมาบริการคนดูแลท าความ นายอาทิตย ์กิง่ดา เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 019/2562
สะอาดสองข๎างทางในพืน้ทีต่ าบล 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ต.ค.2561
นาแสง

20 6,600.00        6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย ์กิง่ดา

19 6,600.00        6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์ ค ามุงคุณ

18 6,600.00        6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพาน กอมณี

17 6,600.00        6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพรศักด์ิ นามศิริ

16 6,600.00        6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายวทิยา พรมวงศา

15 6,600.00        6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงศิลป์ กิง่ดา

14 6,600.00        6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายบัวกัน ศรีรักชาติ

13 6,600.00        6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ์ เข็มไทย

12 6,600.00        6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล พิมพ์โคตร
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ล าดับ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
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งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

จ๎างเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายหนูพา วรพฤกษ์ เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 016/2562
ปฎิบัติการในระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน 7,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ต.ค.2561
จ๎างเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายสมบูรณ์ ศรีพงษ์ชัย เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 017/2562
ปฎิบัติการในระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน 7,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ต.ค.2561
จ๎างเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายพัฒนา แสนค า เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 015/2562
ปฎิบัติการในระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ต.ค.2561
จ๎างเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายเปือ่ง สุริยะพัลลภ เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 014/2562
ปฎิบัติการในระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ต.ค.2561
จ๎างเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายพานทอง พรมท า เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 018/2562
ปฎิบัติการในระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ต.ค.2561
จ๎างเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายจงกล พระชัย เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 013/2562
ปฎิบัติการในระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ต.ค.2561
จ๎างเหมาปฏิบัติในกองทุนฌาปนกิจ นางสุวณันา วนิโรจน์ เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 001/2562
สงเคราะห์ศพ ตามโครงการเปล่ียน 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ต.ค.2561
เปล่ียนขยะเป็นเงิน
จ๎างเหมาปฏิบัติในกองทุนฌาปนกิจ นายพีระพล ศรีพุทธา เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 002/2562
สงเคราะห์ศพ ตามโครงการเปล่ียน 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ต.ค.2561
เปล่ียนขยะเป็นเงิน

นางแดง ใจทน เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 012/2562
6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ต.ค.2561

นายอุบล วงค าศักด์ิ เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 011/2562
6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ต.ค.2561

จ๎างเหมาบริการประจ ารถบรรทุกน้ า นายธนพล มัน่กุล เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 003/2562
เอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) 5,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ต.ค.2561

5,000.00

เฉพาะเจาะจง นายอุบล วงค าศักด์ิ

5,000.00        

จ๎างเหมาบริการยามรักษาการณ์

26 6,600.00        6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจงกล พระชัย

เฉพาะเจาะจง

25 6,600.00        6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพานทอง พรมท า

24 6,600.00        6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเปือ่ง สุริยะพัลลภ

23 6,600.00        เฉพาะเจาะจง นายพัฒนา แสนค า6,600.00

22 7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ ศรีพงษ์ชัย

7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายหนูพา วรพฤกษ์21 7,000.00        

นางสุวณันา วนิโรจน์เฉพาะเจาะจง6,600.00

นายพีระพล ศรีพุทธา

29

6,600.00        27

28 6,600.00        6,600.00 เฉพาะเจาะจง

31 นายธนพล มัน่กุล

จ๎างเหมาบริการแมํบ๎านในส านักงาน 6,600.00        6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางแดง ใจทน

30 6,600.00        6,600.00



แบบ สขร. 1

ล าดับ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

นายขันชัย หอมสมบัติ เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 01/2562
38,799.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ต.ค.2561

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 015/2562
กรมปกครอง 6,762.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.18 ต.ค.2562
ร๎าน ว.วสัดุ ร๎าน ว.วสัดุ เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 033/2562

นายบุญรอด ผลิใบ 100,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.24 ต.ค.2561
ดงเกษมน้ าทิพย์ เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 02/2562

600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว. 1 ต.ค. 2561
ส.เจริญพาณิชย์ เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 034/2562
300,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.29 ต.ค.2561

สหกรณ์โคนมขอนแกํน เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 007/2562
115,808.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.30 ต.ค.2561

สหกรณ์โคนมขอนแกํน เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 007/2562
105,280.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.30 ต.ค.2561

สหกรณ์โคนมขอนแกํน เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 007/2562
121,072.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.30 ต.ค.2561

สหกรณ์โคนมขอนแกํน เป็นผ๎ูมีคุณสมบัติถูกต๎องตาม 007/2562
105,280.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.30 ต.ค.2561

สหกรณ์โคนมขอนแกํน จ ากัด

40 คําอาหารเสริม(นม) 105,280.00    105,280.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแกํน จ ากัด

38 105,280.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแกํน จ ากัด105,280.00    

39 คําอาหารเสริม(นม) 121,072.00    121,072.00 เฉพาะเจาะจง

300,000.00    300,000.00

100,000.00    100,000.00

คําอาหารเสริม(นม)

ดงเกษมน้ าทิพย์

34 โครงการขยายไหลํทาง หมูทํี่6 เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง32

สหกรณ์โคนมขอนแกํน จ ากัด37 คําอาหารเสริม(นม)

35 คําน้ าด่ืม 600.00           600.00 เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง ส.เจริญพาณิชย์

115,808.00    

33 คําแบบพิมพ์ 6,762.00        6,762.00 เฉพาะเจาะจง

115,808.00 เฉพาะเจาะจง

36 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูทํี่9

นายขันชัย หอมสมบัติ38,799.0038,799.00      คําวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิง


