
แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

นางสาวจินตรา  แดงสมภาร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 123/2561

60,020.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.14 ส.ค.61

นายเฉลิม  กุลสุวรรณ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 121/2561

3,955.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.3 ส.ค.61

นางสาวปรียานุช  เจริญรบ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 125/2561

19,800.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.27 ส.ค.61

นางพกิุล  น้อยแก้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 84/2561

19,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.23 ส.ค.61

นายคาน  ก๋งพยุง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 126/2561

30,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.27 ส.ค.61

ร้านนิตติยาพาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 86/2561

25,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.23 ส.ค.61

จ้างเหมาบริการแม่บ้านศูนย์เด็ก นางสาวสุภานัน โมลี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 09/2561

เล็กวัดเจติยาคีรีวิหาร 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ส.ค.61

จ้างเหมาท าความสะอาดบริเวณ นายวีตาน วินโรจน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 25/2562

ส านักงาน 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ส.ค.61

จ้างเหมาบริการจัดเก็บน้ าประปา นายสมชัย ค าดี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 07/2561

และดูแลรักษาระบบประปา 5,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ส.ค.61

จ้างเหมาบริการจัดเก็บน้ าประปา นายสุทัศน์ แสงโลกีย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 05/2561

และดูแลรักษาระบบประปา 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ส.ค.61

จ้างเหมาบริการจัดเก็บน้ าประปา นายสมยงค์ ดวงแก้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 06/2561

และดูแลรักษาระบบประปา 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ส.ค.61

จ้างเหมาบริการแรงงานภายนอก นายทองสุก ผู้สามศักด์ิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 10/2561

ดูแลระบบไฟฟา้ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ส.ค.61

จ้างเหมาบริการแรงงานภายนอก นายสุวรรณ์ เข็มไทย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 026/2561

ดูแลระบบไฟฟา้ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ส.ค.61
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เฉพาะเจาะจง นายสมชัย ค าดี

6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน์ แสงโลกีย์

ซ้ืออาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมในการต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงานจากอบต.โคกสว่าง อ.ส าโรง 
จ.อุบลราชธานี

ค่าวัสดุส านักงาน

จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมในโครงการ
ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง
การท่องเทีย่วของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน1

ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ

5,000.00            5,000.00

ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์

19,800.00          

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

1 60,020.00          60,020.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตรา  แดงสมภารค่าซ่อมแซมระบบประปา

2 3,955.00            3,955.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิม  กุลสุวรรณ

5 30,000.00          30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคาน  ก๋งพยุง

6 25,000.00          25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิคม  เทีย่งอารมณ์

7 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภานัน โมลี

8 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสีตาน วินโรจน์

11 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยงค์ ดวงแก้ว

12 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทองสุก ผู้สามศักด์ิ

13 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ์ เข็มไทย

3 19,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรียานุช  เจริญรบ

4 19,600.00          19,600.00 เฉพาะเจาะจง นางพกิุล  น้อยแก้ว



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

จ้างเหมาบริการแรงงานภายนอก นายบัวกัน ศรีรักชาติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 004/2562

ดูแลระบบไฟฟา้ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ส.ค.61

ค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลท าความ นายทรงศิลป์ กิง่ดา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 24/2561

สะอาดสองข้างทางในพืน้ทีต่ าบล 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ส.ค.61

นาแสง

ค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลท าความ นายวิทยา พรมวงศา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 021/2561

สะอาดสองข้างทางในพืน้ทีต่ าบล 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ส.ค.61

นาแสง

ค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลท าความ นายพรศักด์ิ นามศิริ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 020/2561

สะอาดสองข้างทางในพืน้ทีต่ าบล 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ส.ค.61

นาแสง

นายอาทิตย์  กิง่คา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 019/2561

6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ส.ค.61

ค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลท าความ นายประจักษ ์ค ามุงคุณ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 022/2561

สะอาดสองข้างทางในพืน้ทีต่ าบล 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ส.ค.61

นาแสง

นายสมพาน  กอมณี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 023/2561

6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ส.ค.61

จ้างเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายหนูพา วรพฤกษ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 016/2561

ปฎบิัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 7,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ส.ค.61

จ้างเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายสมบูรณ์ ศรีพงษช์ัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 017/2561

ปฎบิัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 7,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ส.ค.61

จ้างเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายพฒันา แสนค า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 015/2561

ปฎบิัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ส.ค.61

จ้างเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายเปือ่ง สุริยะพลัลภ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 014/2561

ปฎบิัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ส.ค.61

จ้างเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายพานทอง พรมท า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 018/2562

ปฎบิัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ส.ค.61
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6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพานทอง พรมท า

6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพฒันา แสนค า

6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเปือ่ง สุริยะพลัลภ

7,000.00            7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายหนูพา วรพฤกษ์

7,000.00            7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ ศรีพงษช์ัย

ค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลท าความสะอาดสองข้าง
ทางในพืน้ทีต่ าบลนาแสง

6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ ์ค ามุงคุณ

ค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลท าความสะอาดสองข้าง
ทางในพืน้ทีต่ าบลนาแสง 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพาน  กอมณี

6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา พรมวงศา

6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพรศักด์ิ นามศิริ

6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายบัวกัน ศรีรักชาติ

6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงศิลป์ กิง่ดา

6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์  กิง่คา



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

จ้างเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายจงกล พระชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 013/2561

ปฎบิัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ส.ค.61

จ้างเหมาปฏบิัติในกองทุนฌาปนกิจ นางสุวัณนา วินโรจน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 001/2561

สงเคราะหศ์พ ตามโครงการเปล่ียน 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ส.ค.61

เปล่ียนขยะเป็นเงิน

จ้างเหมาปฏบิัติในกองทุนฌาปนกิจ นายพรีะพล ศรีพทุธา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 002/2561

สงเคราะหศ์พ ตามโครงการเปล่ียน 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ส.ค.61

เปล่ียนขยะเป็นเงิน
จ้างเหมาบริการประจ ารถบรรทุกน้ า 5,000.00            5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล มัน่กุล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 003/2561
เอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) 5,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ส.ค.61

นายอุบล วงค าศักด์ิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 011/2562

6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ส.ค.61

นางสาวเบญจมาศ  ศรีสองเมือง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 027/2561

6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ส.ค.61

นายทองรวด  จิตเจริญ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 012/2561

5,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ส.ค.61
นางแดง ใจทน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 012/2562  

6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.31 ส.ค.61
หจก.ศิริรุ่งเรืองโลหะกิจ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 079/2561

199,500.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.6 ส.ค.61
หจก.ศิริรุ่งเรืองโลหะกิจ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 87/2561

2,830.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.30 ส.ค.61

นายขันชัย  หอมสมบัติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 119/2561
14,796.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ส.ค.61

หจก.ก านันด้วงก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 85/2561

100,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.14 ส.ค.61

สหกรณ์โคนมขอนแก่นจ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 127/2561

100,001.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.27 ส.ค.61

31

32

33

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1 199,500.00        

จ้างเหมาบริการแม่บ้านในส านักงาน 6,600.00            

26

28

29

30

6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางแดง ใจทน

จ้างเหมาบันทึกข้อมูล 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจมาศ  ศรีสองเมือง

จ้างเหมาบริการ 5,000.00            5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทองรวด  จิตเจริญ

6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพรีะพล ศรีพทุธา

นายธนพล มัน่กุล

จ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์ 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอุบล วงค าศักด์ิ

6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจงกล พระชัย

199,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริรุ่งเรืองโลหะกิจ

35 ค่าจ้างเหมาท าป้าย 2,830.00            2,830.00 เฉพาะเจาะจง นายปิติพงษ ์ ศรีกาญจนาวรรณ

ค่าน้ ามัน 14,796.00          14,796.00    เฉพาะเจาะจง นายขันชัย  หอมสมบัติ

จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมในการ
ประชุมสภาฯ

100,000.00        100,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ก านันด้วงก่อสร้าง

36

37

38 เบิกเงินค่าอาหารเสริมนม UHT ชนิดกล่อง 160,169.24        160,169.24 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่นจ ากัด

27 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวัณนา วินโรจน์



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

สหกรณ์โคนมขอนแก่น เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 127/2561
122,519.60 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.28 ส.ค.61

ค่าอาหารเสริมนม
ต้ังแต่1ถึง30ก.ย.2561

122,519.60        122,519.00  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น39


