
ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก
ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

จา้งเหมาบริการแม่บ้านศูนยเ์ด็ก นางสาวสุภานัน โมลี เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
เล็กวัดเจติยาคีรีวิหาร 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
จา้งเหมาบริการแรงงานภายนอก นายวีตาน วินโรจน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
ดูแลระบบไฟฟ้า 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
จา้งเหมาบริการจดัเกบ็น้้าประปา นายสมชัย ค้าดี เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
และดูแลรักษาระบบประปา 5,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
จา้งเหมาบริการจดัเกบ็น้้าประปา นายสุทัศน์ แสงโลกยี์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
และดูแลรักษาระบบประปา 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
จา้งเหมาบริการจดัเกบ็น้้าประปา นายสมยงค์ ดวงแกว้ เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
และดูแลรักษาระบบประปา 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
จา้งเหมาบริการแรงงานภายนอก นายทองสุก ผู้สามศักด์ิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
ดูแลระบบไฟฟ้า 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
จา้งเหมาบริการจดัเกบ็น้้าประปา นายพิทักพงษ์ ส้าราญวงค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
และดูแลรักษาระบบประปา 6,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
จา้งเหมาบริการแรงงานภายนอก นายสุวรรณ์ เขม็ไทย เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
ดูแลระบบไฟฟ้า 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
จา้งเหมาบริการแรงงานภายนอก นายบัวกนั ศรีรักชาติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
ดูแลระบบไฟฟ้า 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
ค่าจา้งเหมาบริการคนดูแลท้าความ นายทรงศิลป์ กิ่งดา เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
สะอาดสองขา้งทางในพื้นที่ต้าบล 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
นาแสง
ค่าจา้งเหมาบริการคนดูแลท้าความ นายวิทยา พรมวงศา เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
สะอาดสองขา้งทางในพื้นที่ต้าบล 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
นาแสง
ค่าจา้งเหมาบริการคนดูแลท้าความ นายพรศักด์ิ นามศิริ เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
สะอาดสองขา้งทางในพื้นที่ต้าบล 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
นาแสง

นางสาวปริณดา แกว้พิล เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
7,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง

วนัที ่31 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

1 6,600.00           6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภานัน โมลี

2 6,600.00           6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสีตาน วินโรจน์

3 5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชัย ค้าดี

4 6,600.00           6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน์ แสงโลกยี์

5 6,600.00           6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยงค์ ดวงแกว้

6 6,600.00           6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทองสุก ผู้สามศักด์ิ

7 6,000.00           6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทักพงษ์ ส้าราญวงค์

8 6,600.00           6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ์ เขม็ไทย

9 6,600.00           6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายบัวกนั ศรีรักชาติ

10 6,600.00           6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงศิลป์ กิ่งดา

11 6,600.00           6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา พรมวงศา

12 6,600.00           6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพรศักด์ิ นามศิริ

13 ค่าจา้งเหมาบันทึกขอ้มูล 7,000.00           7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริณดา แกว้พิลา
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ค่าจา้งเหมาบริการคนดูแลท้าความ นายประจกัษ์ ค้ามุงคุณ เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
สะอาดสองขา้งทางในพื้นที่ต้าบล 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
นาแสง

นางสาวธิดารัตน์ ฤทธิ์จ้ารัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
7,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

จา้งเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายหนูพา วรพฤกษ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
ปฎิบัติการในระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ 7,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
จา้งเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายสมบูรณ์ ศรีพงษ์ชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
ปฎิบัติการในระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ 7,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
จา้งเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายพัฒนา แสนค้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
ปฎิบัติการในระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
จา้งเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายเปือ่ง สุริยะพัลลภ เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
ปฎิบัติการในระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
จา้งเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายพานทอง พรมท้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
ปฎิบัติการในระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
จา้งเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายจงกล พระชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
ปฎิบัติการในระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
จา้งเหมาบริการจดัเกบ็น้้าประปา นายสมคิด งามเลิศ เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
และดูแลรักษาระบบประปา 5,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
จา้งเหมาปฏิบัติในกองทุนฌาปนกจิ นางสุวัณนา วินโรจน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
สงเคราะห์ศพ ตามโครงการเปล่ียน 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
เปล่ียนขยะเป็นเงิน
จา้งเหมาปฏิบัติในกองทุนฌาปนกจิ นายพีระพล ศรีพุทธา เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
สงเคราะห์ศพ ตามโครงการเปล่ียน 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
เปล่ียนขยะเป็นเงิน

นางแดง ใจทน เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

จา้งเหมาบริการประจ้ารถบรรทุกน้้า 5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล มัน่กลุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
เอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) 5,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

14 6,600.00           6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายประจกัษ์ ค้ามุงคุณ

15 ค่าจา้งเหมาบันทึกขอ้มูล 7,000.00           7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน์ ฤทธิ์จ้ารัส

16 7,000.00           7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายหนูพา วรพฤกษ์

17 7,000.00           7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ ศรีพงษ์ชัย

18 6,600.00           6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพัฒนา แสนค้า

19 6,600.00           6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเปือ่ง สุริยะพัลลภ

20 6,600.00           6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพานทอง พรมท้า

21 6,600.00           6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจงกล พระชัย

22 5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด งามเลิศ

23 6,600.00           6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวัณนา วินโรจน์

24 6,600.00           6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพีระพล ศรีพุทธา

25 จา้งเหมาบริการแม่บ้านในส้านักงาน 6,600.00           6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางแดง ใจทน

26 นายธนพล มัน่กลุ
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นายอบุล วงค้าศักด์ิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

จา้งเหมาบริการแรงงานต่างๆในสังกดักอง นางสาวรัตนาวดี เสตสิงห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
การศึกษาฯ (แม่บ้าน) 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
จา้งเหมาบริการแรงงานต่างๆในสังกดักอง นางสุวรรณา รุ่งทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
การศึกษาฯ (แม่บ้าน) 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
จา้งเหมาบริการงานฐานทรพยากร นางสาวกติติพร ดวงแกว้ เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
ท้องถิ่น 9,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
จา้งเหมาบริการดูแลรักษาความสะ 6,600.00           6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพาน กอมณี นายสมพาน กอมณี เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
สองขา้งทาง 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
จา้งเหมาบริการดูแลรักษาความสะ 6,600.00           6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย ์กิ่งดา นายอาทิตย ์กิ่งดา เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
สองขา้งทาง 6,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
จดัซ้ือวัสดุตามโครงการรวมใจภักด์ิ เบญจกลุพันธ์ไม้ เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
เฉลิมพระเกยีรติฯ 76,600.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
ซ้ือวัสดุจดันิทรรศการเฉลิมพระเกยีรติฯ ร้านพรประเสริฐรุ่งเรือง เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม

13,160.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
จา้งท้าป้ายไวนิลจดันิทรรศการ ร้านยทุธป้ายศิลป์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
เฉลิมพระเกยีรติฯ 5,100.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
จา้งซ่อมกล้องวงจรปิด ร้านช่างนัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม

41,200.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
หจก.บึงกาฬคอมพิวเตอร์แอนด์ หจก.บึงกาฬคอมพิวเตอร์แอนด์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
คอมมูนิเคชั่น 13,980.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

วัสดุส้านักงาน 20,140.00         20,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีบีดี ร้านพีบีดี เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
20,140.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

วัสดุงานบ้านงานครัว 34,750.00         34,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลพานิช บึงกาฬ 2556 หจก.พิมลพานิช บึงกาฬ 2556 เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
34,750.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

วัสดุส้านักงาน 20,885.00         20,885.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมลพานิช บึงกาฬ 2556 หจก.พิมลพานิช บึงกาฬ 2556 เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
20,885.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแกน่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตามสหกรณ์โคนมขอนแกน่291,691.40291,691.40       ค่าอาหารเสริมนม

38

39

40

41

33 76,600.00         76,600.00 เฉพาะเจาะจง เบญจกลุพันธ์ไม้

ร้านยทุธป้ายศิลป์

34 13,160.00         13,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรประเสริฐรุ่งเรือง

37 วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก) 13,980.00         13,980.00 เฉพาะเจาะจง

35 5,100.00           5,100.00 เฉพาะเจาะจง

36 41,200.00         41,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช่างนัส

27 จา้งเหมาบริการยามรักษาการณ์ 6,600.00           6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอบุล วงค้าศักด์ิ

28 6,600.00           6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาวดี เสตสิงห์

29 6,600.00           6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวรรณา รุ่งทอง

32

30 9,000.00           9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกติติพร ดวงแกว้

31



ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก
ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง

วนัที ่31 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

291,691.40 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
ซ้ือวัสดุประปาปรับปรุงซ่อมแซม 17,870.00         17,870.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจนิพาณิชย์ ร้านจนิพาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
ประปาหมูบ่้านเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ม.5 17,870.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
ซ้ือวัสดุกจิกรรมเนือ่งในวันเฉลิมพระชนม 31,070.00         31,070.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรประเสริฐรุ่งเรือง ร้านพรประเสริฐรุ่งเรือง เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม
พรรษาฯสมเด็จพระราชินี 31,070.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง
ค่าน้้ามันเชื้อพลิง 15,205.00         15,205.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ช.วิบูลยศ์รีวิไล หจก.ช.วิบูลยศ์รีวิไล เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม

15,205.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

42

43

44

สหกรณ์โคนมขอนแกน่291,691.40291,691.40       ค่าอาหารเสริมนม41



แบบ สขร. 1

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

09/2562
ลว.1 ม.ย.62
25/2562

ลว.1 พ.ค.62
07/2562

ลว. 1 พ.ค.62
05/2562

ลว.1 พ.ค.62
06/2562

ลว.1 พ.ค.62
10/2562

ลว.1 พ.ค.62
031/2562
ลว.1 พ.ค.62
026/2562
ลว.1 พ.ค.62
004/2562
ลว.1 พ.ค.62
24/2562

ลว.1 พ.ค.62

021/2562
ลว.1 พ.ค.62

020/2562
ลว.1 พ.ค.62

032/2562
ลว.1 พ.ค.62

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง

วนัที ่31 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง

วนัที ่31 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

022/2562
ลว.1 พ.ค.62

033/2562
ลว.1 พ.ค.62
016/2562
ลว.1 พ.ค.62
017/2562
ลว.1 พ.ค.62
015/2562
ลว.1 พ.ค.62
014/2562
ลว.1 พ.ค.62
018/2562
ลว.1 พ.ค.62
013/2562
ลว.1 พ.ค.62
029/2562
ลว.1 พ.ค.62
001/2562
ลว.1 พ.ค.62

002/2562
ลว.1 พ.ค.62

012/2562
ลว.1 พ.ค.62
003/2562
ลว.1 พ.ค.62



แบบ สขร. 1

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง

วนัที ่31 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

011/2562
ลว.1 พ.ค.62
062/2562
ลว.1 พ.ค.62
061/2562
ลว.1 พ.ค.62
036/2562
ลว.1 พ.ค.62
035/2562
ลว.1 พ.ค.62
034/2562
ลว.1 พ.ค.62
085/2562
ลว.1 พ.ค.62
086/2562

ลว.3 พ.ค.2562
097/2563

ลว.3 พ.ค.2562
098/2562

ลว.8 พ.ค.2562
088/2562 0

ลว.10 พ.ค.2562
091/2562

ลว.13 พ.ค.2562
089/2562

ลว.13 พ.ค.2562
090/2562

ลว.13 พ.ค.2562
092/2562



แบบ สขร. 1

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง

วนัที ่31 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลว.15 พ.ค.62
093/2562

ลว.17 พ.ค.2562
097/2562

ลว.31 พ.ค.2562
096/2562

ลว.29 พ.ค.2562


