
แบบ สขร.1

วงเงิน วิธีจัดซ้ือ/ เลขที่และวันที่ของสัญญา
งบประมาณ ราคากลาง จัดจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 700.00          700.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพิศสุวรรณ คอมพิวเตอร์ ร้านพิศสุวรรณ คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 451/2562 ลว. 1 ก.ค. 2562
(ส านักงานปลัด) เสนอราคา  700.00  บาท ราคา  700.00  บาท

2 จ้างบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 5,850.00       5,850.00       เฉพาะเจาะจง นายอ าพล  ชัยชนะ นายอ าพล  ชัยชนะ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 452/262 ลว. 5 ก.ค. 2562
ถนนในพื้นที่ หมู่ 13, หมู่ 5 เสนอราคา  5,850.00 บาท ราคา   5,850.00 บาท

3 จ้างเหมาขุดลอกเหมืองส่งน้ า 491,000.00   491,000.00   เฉพาะเจาะจง พัชรินทร์การค้า พัชรินทร์การค้า คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 453/2562 ลว. 19 ก.ค. 2562
และคูยืมดิน (กองช่าง) เสนอราคา  491,000.00 บาท ราคา  491,000.00  บาท

4 จ้างเหมาท าสติกเกอร์ 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง ร้านน าศิลป์ ดีไซน์ ร้านน าศิลป์ ดีไซน์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 454/2562 ลว. 23 ก.ค. 2562
(ส านักงานปลัด) เสนอราคา  600.00  บาท ราคา  600.00  บาท

5 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 8,950.00       8,650.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสกุณาการเกษตรบางแก้ว ร้านสกุณาการเกษตรบางแก้ว คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 455/2562 ลว. 25 ก.ค. 2562
(ส านักงานปลัด) เสนอราคา  8,950.00 บาท เสนอราคา  8,950.00 บาท

6 จ้างเหมาพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 1,625.00       1,625.00       เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์สกุลไทย โรงเพิมพ์สกุลไทย คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 456/2562 ลว. 26 ก.ค. 2562
ค่าน้ าประปา (กองคลัง) เสนอราคา  1,625.00  บาท ราคา  1,625.00  บาท

7 จัดซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือน สิงหาคม 540.00          540.00          เฉพาะเจาะจง ร้านมนต์ทิพย์ ร้านมนตทิพย์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 457/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562
(ส านักงานปลัด) เสนอราคา  540.00 บาท ราคา  540.00  บาท

8 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน 3,000.00       3,000.00       เฉพาะเจาะจง หาดใหญ่ โอ เอ เซอร์วิส แอน ์ซัพพลาย หาดใหญ่ โอ เอ เซอร์วิส แอน ์ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 458/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562
สิงหาคม  2562 (ส านักงานปลัด) เสนอราคา  3,000.00  บาท ราคา  3,000.00  บาท

9 จ้างบุคคลดูแลตลาดน้ าบ้านปากพล 13,000.00     13,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเวช  วงษ์ชาตรี  นายเวช  วงษ์ชาตรี  คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 459/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562
และจุดชมวิววัดเก่าปากพล เสนอราคา  13,000.00  บาท ราคา  13,000.00  บาท

10 จ้างบุคคลดูแลตลาดน้ าบ้านปากพล 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสามารถ  ยากะบิน นายสามารถ  ยากะบิน คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 460/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562
และจุดชมวิววัดเก่าปากพล เสนอราคา  10,000.00 บาท ราคา  10,000.00 บาท

11 จ้างบุคคลประจ ารถบรรทุกขยะ 8,000.00       8,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวรพรต  วิเชียนประพันธ์ นายวรพรต  วิเชียนประพันธ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 461/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562
หมายเลขทะเบียน 80-4133 เสนอราคา  8,000.00  บาท ราคา  8,000.00  บาท

12 จ้างบุคคลประจ ารถบรรทุกขยะ 8,000.00       8,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวิสันต์  แขกพงค์ นายวิสันต์  แขกพงค์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 462/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562
หมายเลขทะเบียน 80-4133 เสนอราคา  8,000.00  บาท ราคา  8,000.00  บาท

13 จ้างนักการภารโรง 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์  รามใชย นายวิรัตน์  รามไชย คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 463/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562
ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 เสนอราคา  7,000.00  บาท ราคา  7,000.00  บาท

14 จ้างบุคคลประจ ารถบรรทุกขยะ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย  วุฒิรัตน์ นายธวัชชัย วุฒิรัตน์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 464/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562
หมายเลขทะเบียน 80-8632 เสนอราคา  9,000.00  บาท ราคา  9,000.00  บาท

15 จ้างบุคคลประจ ารถบรรทุกขยะ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายพงษ์กร  หนูพิบูลย์ นายพงษ์กร  หนูพิบูลย์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 465/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562
หมายเลขทะเบียน 80-8632 เสนอราคา 9,000.00  บาท ราคา 9,000.00  บาท

16 จ้างบุคคลประจ ารถบรรทุกขยะ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายพงษ์ชนะ  อินวงศ์ษา นายพงษ์ชนะ  อินวงศ์ษา คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 466/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562
หมายเลขทะเบียน 80-8632 เสนอราคา 9,000.00  บาท ราคา 9,000.00  บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาปะขอ

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปและราคาที่จัดซ้ือจัดจ้าง



แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2562

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาปะขอ
17 จ้างพนักงานจัดท าแผนที่ภาษี 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายภัทธราวุธ  ด้วงแก้ว นายภัทธราวุธ  ด้วงแก้ว คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 467/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562

และทะเบียนทรัพย์สิน เสนอราคา  9,000.00  บาท ราคา  9,000.00  บาท
18 จ้างพนักงานขับรถบดพร้อมดูแลรักษา 13,000.00     13,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสถาพร  พระธาตุ นายสถาพร  พระธาตุ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 468/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562

และปรับปรุงภูมิทัศน์  ม.2, ม.5 เสนอราคา  13,000.00  บาท ราคา  13,000.00  บาท
19 จ้างบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง นายนรา  มูสิกะสง นายนรา  มูสิกะสง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 469/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562

ถนนในพื้นที่ ม.9 เสนอราคา  10,000.00  บาท ราคา  10,000.00  บาท
20 จ้างบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวินัย  แก้วเขียด นายวินัย  แก้วเขียด คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 470/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562

ถนนในพื้นที่ ม.4 ราคา  10,000.00  บาท ราคา  10,000.00  บาท
21 จ้างบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสุดีน  นิยมเดชา นายสุดีน  นิยมเดชา คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 471/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562

ถนนในพื้นที่ 1 เสนอราคา 7,000.00 บาท ราคา 7,000.00  บาท
22 จ้างบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา  เนียมหะ นางสาวกาญจนา  เนียมหะ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 472/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562

ถนนในพื้นที่ ม.6 เสนอราคา  7,000.00  บาท ราคา  7,000.00  บาท
23 จ้างบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอินทิรา  พุทธรัตน์ นางสาวอินทิรา  พุทธรัตน์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 473/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562

ถนนในพื้นที่ ม.13 เสนอราคา  7,000.00  บาท ราคา  7,000.00  บาท
24 จ้างบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  พรหมช่วย นายสุชาติ  พรหมช่วย คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 474/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562

ถนนในพื้นที่ ม.13, ม.14 เสนอราคา  7,000.00  บาท ราคา  7,000.00  บาท
25 จ้างบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 8,000.00       8,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวดัชนี  ทองค า นางสาวดัชนี  ทองค า คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 475/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562

ถนนในพื้นที่ ม. 11 เสนอราคา 8,000.00 บาท เสนอราคา 8,000.00 บาท
26 จ้างบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 3,000.00       3,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประสาน  หนูนุ่น นายประสาน  หนูนุ่น คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 476/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562

บริเวณถนนสายทุ่งเศรษฐี เขต 2 เสนอราคา 3,000.00 บาท ราคา 3,000.00 บาท
27 จ้างบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 3,000.00       3,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสวิต  คงเกิด นายสวิต คงเกิด คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 477/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562

บริเวณถนนสายศรียะพันธุ ม.12 เสนอราคา 3,000.00 บาท ราคา  3,000 บาท
28 จ้างบุคคลดูแลระบบผลิตประปา 3,000.00       3,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเชษฐ์  คงประสิทธิ์ นายเชษฐ์  คงประสิทธิ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 478/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562

หมู่ 7 เสนอราคา 3,000.00 บาท ราคา 3,000.00 บาท
29 จ้างบุคคลดูแลระบบจ่ายน้ าประปา 3,000.00       3,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ  รามแก้ว นายอ านาจ  รามแก้ว คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 479/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562

หมู่ 13 เสนอราคา 3,000.00 บาท ราคา 3,000.00 บาท
30 จ้างบุคคลดูแลระบบจ่ายน้ าประปา 3,000.00       3,000.00       เฉพาะเจาะจง นายชุ่ม  ช่อปลอด นายชุ่ม  ช่อปลอด คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 480/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562

หมู่ 5 และหมู่ 7 เสนอราคา 3,000.00 บาท ราคา 3,000.00 บาท
31 จ้างบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 11,000.00     11,000.00     เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ  จุลฉีด นายยงยุทธ  จุลฉีด คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 481/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562

ถนนในพื้นที่ หมู่ 14 เสนอราคา 11,000.00 บาท ราคา 11,000.00 บาท
32 จ้างบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ  แก้วรักษา นางสาวอรพรรณ  แก้วรักษา คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 482/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562

ถนนในพื้นที่ หมู่ 14 เสนอราคา 7,000.00 บาท ราคา 7,000.00  บาท
33 จ้างบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายคงฤทธิ ์ สุภากาญจน์ นายคงฤทธิ ์ สุภากาญจน์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 483/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562

ถนนในพื้นที่ หมู่ 6 เสนอราคา  7,000.00  บาท ราคา 7,000.00  บาท
34 จ้างบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายพงษ์ธร  แก้วภักดี นายพงษ์ธร  แก้วภักดี คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 484/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562

ถนนในพื้นที่ หมู่ 12, หมู่ 6 เสนอราคา 7,000.00 บาท ราคา 7,000.00  บาท



แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2562

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาปะขอ
35 จ้างผู้ดูแลเด็กและช่วยเหลืองานด้าน 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรากร  ทองเปีย นางสาวพัชรากร  ทองเปีย คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 485/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562

วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากพล เสนอราคา 10,000.00 บาท ราคา 10,000.00 บาท
36 จ้างผู้ดูแลเด็กและช่วยเหลืองานด้าน 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวถนอมรัตน์  มากเอียด นางสาวถนอมรัตน์  มากเอียด คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 486/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562

วิชาการ ศพด. สิรินธร เสนอราคา 10,000.00  บาท ราคา 10,000.00  บาท
37 จ้างผู้ดูแลเด็กและช่วยเหลืองานด้าน 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวดาราวรรณ คงประสิทธิ์ นางสาวดาราวรรณ คงประสิทธิ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 487/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562

วิชาการ ศพด. สิรินธร เสนอราคา 10,000.00  บาท ราคา 10,000.00  บาท
38 จ้างพนักงานท าความสะอาด 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง นางพิมพ์นภา  จันสง นางพิมพ์นภา  จันสง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 488/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562

ศพด. บ้านปากพล เสนอราคา 10,000.00  บาท ราคา  10,000.00  บาท
39 จ้างพนักงานท าความสะอาด 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑาภรณ์  พรหมมาก นางสาวจุฑาภรณ์  พรหมมาก คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 489/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562

ศพด. สิรินธร เสนอราคา 10,000.00  บาท ราคา 10,000.00  บาท
40 จ้างพนักงานท าความสะอาด 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสมบูรณ์  นวนมิ่ง นางสมบูรณ์  นวนมิ่ง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 490/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562

ศพด. เฉลิมพระเกียรติบ้านครองชีพ เสนอราคา 10,000 บาท เสนอราคา 10,000 บาท
41 จ้างพนักงานท าความสะอาดศูนย์อบรม 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวละอองดาว  แก้วภักดี นางสาวละอองดาว  แก้วภักดี คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 491/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562

เด็กก่อนเกณฑ์วัดช่างทอง เสนอราคา 10,000.00  บาท ราคา 10,000.00  บาท
42 จ้างบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทรัตน์  คงประสิทธิ์ นางสาวจันทรัตน์  คงประสิทธิ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 492/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562

บริเวณถนนในพื้นที่ หมู่ 11 เสนอราคา 7,000.00 บาท ราคา  7,000.00  บาท
43 จ้างบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง นางจิณณ์นิภา  แสงรักษา นางจิณณ์นิภา  แสงรักษา คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 493/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562

บริเวณถนนในพื้นที่ หมู่ 13, หมู่ 5 เสนอราคา 7,000.00 บาท ราคา 7,000.00  บาท
44 จ้างผู้ดูแลระบบผลิตประปา หมู่ 9 5,000.00       5,000.00       เฉพาะเจาะจง นายบี้  เอียดยวง นายบี้  เอียดยวง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 494/2562 ลว. 31 ก.ค. 2562

บ้านปากพล เสนอราคา  5,000.00 บาท ราคา 5,000.00 บาท


