
แบบ สขร. 1

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

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 42,000.00        42,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.กอ๊ปปีไ้ลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย บจก.กอ๊ปปีไ้ลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 001/2564
42,000.00 42,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 42,000.00        42,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โอเอ ก๊อปปี ้เซอร์วสิ หจก.โอเอ ก๊อปปี ้เซอร์วสิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 002/2564
10,500.00 10,500.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563

นางสุวนัณา วนิโรจน์ นางสุวนัณา วนิโรจน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 001/2564
90,000.00 90,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563

นายพาย ุ วนิโรจน์ นายพาย ุ วนิโรจน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 002/2564
90,000.00 90,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563

นายบัวกัน  ศรีรักชาติ นายบัวกัน  ศรีรักชาติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 003/2564
90,000.00 90,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563

จ้างเหมาปฏิบัติในกองทุนฌาปณกิจ นางแดง  ใจทน นางแดง  ใจทน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 004/2564
สงเคราะห์ศพ ตามโครงการเปล่ียน 90,000.00 90,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563
ขยะเป็นเงิน
จ้างเหมาปฏิบัติในกองทุนฌาปณกิจ นายพีระพล  ศรีพุทธา นายพีระพล  ศรีพุทธา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 005/2564
สงเคราะห์ศพ ตามโครงการเปล่ียน 90,000.00 90,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563
ขยะเป็นเงิน
จ้างเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายสุรชัย  ใจทน นายสุรชัย  ใจทน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 006/2564
ปฎิบัติการในระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน 90,000.00 90,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563
จ้างเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายหนูพา  วรพฤษ์ นายหนูพา  วรพฤษ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 007/2564
ปฎิบัติการในระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน 90,000.00 90,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563
จ้างเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายสมบูรณ์  ศรีพงษ์ชัย นายสมบูรณ์  ศรีพงษ์ชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 008/2564
ปฎิบัติการในระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน 90,000.00 90,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563
จ้างเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายจงกล  พระชัย นายจงกล  พระชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 009/2564
ปฎิบัติการในระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน 90,000.00 90,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563

11 90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง

10 90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง

90,000.00        9 เฉพาะเจาะจง90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

7 90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการแม่บ้านในส านักงาน

จ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

5 จ้างเหมาคนงานประจ ารถบรรทุกน้ า 90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง

90,000.00        

8 90,000.00        

เฉพาะเจาะจง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

3 90,000.00        เฉพาะเจาะจง90,000.00    

90,000.00

1

2

4 90,000.00        

6
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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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องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

จ้างเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายพัฒนา  แสนค า นายพัฒนา  แสนค า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 010/2564
ปฎิบัติการในระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน 90,000.00 90,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563
จ้างเหมาบริการแผนงานสาธารณสุข นายพานทอง  พรมท า นายพานทอง  พรมท า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 011/2564
ปฎิบัติการในระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน 90,000.00 90,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563
ค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลท าความ นายพรศักด์ิ  นามศิริ นายพรศักด์ิ  นามศิริ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 012/2564
สะอาดสองข้างทางในพืน้ทีต่ าบล 84,000.00 84,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563
ค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลท าความ นายทรงศิลป์  กิง่ดา นายทรงศิลป์  กิง่ดา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 013/2564
สะอาดสองข้างทางในพืน้ทีต่ าบล 84,000.00 84,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563
ค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลท าความ นายอาทิตย ์ กิง่ดา นายอาทิตย ์ กิง่ดา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 014/2564
สะอาดสองข้างทางในพืน้ทีต่ าบล 84,000.00 84,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563
ค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลท าความ นายสมพาน  กอมณี นายสมพาน  กอมณี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 015/2564
สะอาดสองข้างทางในพืน้ทีต่ าบล 84,000.00 84,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563
ค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลท าความ นายวทิยา  พรมวงศา นายวทิยา  พรมวงศา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 016/2564
สะอาดสองข้างทางในพืน้ทีต่ าบล 90,000.00 90,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563

นายอุบล  วงค าศักด์ิ นายอุบล  วงค าศักด์ิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 017/2564
108,000.00 108,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563

นางสาวกิตติพร  ดวงแก้ว นางสาวกิตติพร  ดวงแก้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 018/2564
138,000.00 138,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563

นางสาวพัชณี  ค าสอน นางสาวพัชณี  ค าสอน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 019/2564
108,000.00 108,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563

จ้างเหมาบริการแม่บ้านศูนยเ์ด็ก นางสาวรัตนาวดี  เสตสิงห์ นางสาวรัตนาวดี  เสตสิงห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 023/2564
เล็กวดัศิริมงคล 90,000.00 90,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563
จ้างเหมาบริการแม่บ้านศูนยเ์ด็ก นางสาวสุภานัน  โมลี นางสาวสุภานัน  โมลี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 024/2564
เล็กวดัเจติยาคีรีวหิาร 90,000.00 90,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563

งานฐานทรัพยากรท้องถิน่

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

21 108,000.00      108,000.00 เฉพาะเจาะจง

23 90,000.00        

22 90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง

20 138,000.00      138,000.00 เฉพาะเจาะจง

19 108,000.00      108,000.00 เฉพาะเจาะจงงานฐานทรัพยากรท้องถิน่

งานฐานทรัพยากรท้องถิน่

18 90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง

17 84,000.00        84,000.00 เฉพาะเจาะจง

16 84,000.00        84,000.00 เฉพาะเจาะจง

15 84,000.00        84,000.00 เฉพาะเจาะจง

14 84,000.00        84,000.00 เฉพาะเจาะจง

13 90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง

12 90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง



แบบ สขร. 1
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งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
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วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

จ้างเหมาบริการแม่บ้านศูนยเ์ด็ก นางสุวรรณา  รุ่งทอง นางสุวรรณา  รุ่งทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 025/2564
เล็กวดัมงคลสามัคคีธรรม 90,000.00 90,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563
ซ่อมบ ารุงและดูแลระบบน้ าประปา นายนิยม  จงรวมกลาง นายนิยม  จงรวมกลาง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 027/2564
และไฟฟ้า 90,000.00 90,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563
ซ่อมบ ารุงและดูแลระบบน้ าประปา นายสมชัย ค าดี นายสมชัย ค าดี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 028/2564
และไฟฟ้า 90,000.00 90,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563
ซ่อมบ ารุงและดูแลระบบน้ าประปา นายธนพล  มัน่กุล นายธนพล  มัน่กุล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 029/2564
และไฟฟ้า 90,000.00 90,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563
ซ่อมบ ารุงและดูแลระบบน้ าประปา นายพิทักพงษ์ ส าราญวงค์ นายพิทักพงษ์ ส าราญวงค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 030/2564
และไฟฟ้า 90,000.00 90,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563

นายสมคิด  งามเลิศ นายสมคิด  งามเลิศ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 031/2564
79,200.00 79,200.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563

นายสุรศักด์ิ  รองศรี นายสุรศักด์ิ  รองศรี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 032/2564
79,200.00 79,200.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563

นายอัครเดช  แสงโลกีย์ นายอัครเดช  แสงโลกีย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 033/2564
79,200.00 79,200.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563

นางสาวรติรัตน์  เดชรักษา นางสาวรติรัตน์  เดชรักษา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 034/2564
138,000.00 138,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563

นายวรีพงษ์  เอกรักษา นายวรีพงษ์  เอกรักษา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 035/2564
79,200.00 79,200.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563

ซ่อมบ ารุงและดูแลระบบน้ าประปา นายธรีวฒัน์  อุปเสน นายธรีวฒัน์  อุปเสน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 036/2564
และไฟฟ้า 90,000.00 90,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563
บันทึกดูแลระบบบัญชี ระบบE-Laas นางสาวปริณดา  แก้วพิลา นางสาวปริณดา  แก้วพิลา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 042/2564
/E-Plan 108,000.00 108,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563

79,200.00

34

35 108,000.00      108,000.00

จัดเก็บค่าน้ าประปา ม.7 และ ม.8

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

จัดเก็บค่าน้ าประปา ม.5 เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

79,200.00        

ท้องถิน่อ าเภอศรีวไิล

จัดเก็บค่าน้ าประปา ม.1

90,000.0090,000.00        

เฉพาะเจาะจง

28

เฉพาะเจาะจง79,200.00

79,200.00

90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง

79,200.00        29

30

27 90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง

26 90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง

31

25 90,000.00        เฉพาะเจาะจง90,000.00

24 90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง

33

จัดเก็บค่าน้ าประปา ม.2 และ ม.9 79,200.00        79,200.00 เฉพาะเจาะจง

32 138,000.00      138,000.00

79,200.00        



แบบ สขร. 1

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

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

นางสาวธดิารัตน์  ฤทธิจ์ ารัส นางสาวธดิารัตน์  ฤทธิจ์ ารัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 043/2564
108,000.00 108,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563

นายอ านาจ  หอมสมบัติ นายอ านาจ  หอมสมบัติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 044/2564
90,000.00                     90,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.1 ตุลาคม 2563

ค่าพวงมาลาดอกไม้สด เนือ่งในวนั ร้านศรีวไิลพาณิชย์ ร้านศรีวไิลพาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม บก73001/264
คล้ายวนัสวรรคต ร.9 1,500.00 1,500.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.14 ตุลาคม 2563

หจก.บุตรอินทร์ หจก.บุตรอินทร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม บก73001/243
2,200.00 2,200.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.9 ตุลาคม 2563

ซ้ือวสัดุด ารงชีพเบือ้งต้นเพือ่ช่วยเหลือ ร้านศรีวไิลพาณิชย์ ร้านศรีวไิลพาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม บก73002/248
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 3,000.00 3,000.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.16 ตุลาคม 2563
ค่าพวงมาลาดอกไม้สด เนือ่งในวนั ร้านศรีวไิลพาณิชย์ ร้านศรีวไิลพาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม บก73001/346
ปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2563 1,500.00 1,500.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.27 ตุลาคม 2563

ร้านช่างนัส โดยนายพนัส เอกอุน่ ร้านช่างนัส โดยนายพนัส เอกอุน่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม 001/2564
65,950.00 65,950.00 เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง ลว.19 ตุลาคม 2563

เฉพาะเจาะจง

2,200.00          

90,000.00

38

เฉพาะเจาะจง3,000.00          

36 ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

1,500.00

เฉพาะเจาะจง

3,000.00

37 จ้างเหมาขับรถยนต์ส่วนกลาง 90,000.00        

108,000.00      108,000.00

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง1,500.00          

65,950.00

40

2,200.0039

41 1,500.00          1,500.00

ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์

42 จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด 65,950.00        


