
แบบ สขร.1

วงเงิน วิธีจัดซ้ือ/ เลขที่และวันที่ของสัญญา
งบประมาณ ราคากลาง จัดจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

1 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 2,304.00       2,304.00       เฉพาะเจาะจง ร้านน าศิลป์ ดีไซน์ ร้านน าศิลป์ ดีไซน์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 495/2562 ลว. 7 ส.ค. 2562
(ส านักงานปลัด) เสนอราคา  2,304.00  บาท ราคา  2,304.00  บาท

2 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 4,224.00       4,224.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเปเปอร์ ร้านเปเปอร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 496/2562 ลว. 9 ส.ค. 2562
ร่างข้อบัญญัติฯ (ส านักงานปลัด) เสนอราคา  4,224.00 บาท ราคา   4,224.00 บาท

3 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 2,073.00       2,073.00       เฉพาะเจาะจง จิณณะกัญ ก็อปปี้ แอนด์เซอร์วิส จิณณะกัญ ก็อปปี้ แอนด์เซอร์วิส คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 497/2562 ลว. 13 ส.ค. 2562
ส.ป.ก. 4-01 (กองคลัง) เสนอราคา  2,073.00 บาท ราคา  2,073.00 บาท

4 จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง 1,000.00       1,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส. จินตนา วิเชียรประพันธ์ น.ส. จินตนา วิเชียรประพันธ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 498/2562 ลว. 14 ส.ค. 2562
พร้อมเคร่ืองด่ืม (ส านักงานปลัด) เสนอราคา  1,000.00  บาท ราคา  1,000.00  บาท

5 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 6,163.00       6,163.00       เฉพาะเจาะจง อู่น้อยบริการ อู่น้อยบริการ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 499/2562 ลว. 21 ส.ค. 2562
(ส านักงานปลัด) เสนอราคา  6,163.00 บาท ราคา  6,163.00 บาท

6 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถส่วนกลาง 11,094.00     11,094.00     เฉพาะเจาะจง อู่น้อยบริการ อู่น้อยบริการ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 500/2562 ลว. 21 ส.ค. 2562
80-8632 (ส านักงานปลัด) เสนอราคา  11,094.00  บาท ราคา  11,094.00  บาท

7 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถส่วนกลาง 63,245.00     63,245.00     เฉพาะเจาะจง อู่น้อยบริการ อู่น้อยบริการ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 501/2562 ลว. 21 ส..ค. 2562
80-8006 (กองช่าง) เสนอราคา 63,245.00 บาท ราคา 63,245.00 บาท

8 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถส่วนกลาง 15,774.00     15,774.00     เฉพาะเจาะจง อู่นอ้ยบริการ อู่นอ้ยบริการ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 502/2562 ลว.21 ส.ค. 2562
80-5216 (กองช่าง) เสนอราคา  15,774.00 บาท ราคา  15,774.00 บาท

9 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถรถ 41,557.00     41,557.00     เฉพาะเจาะจง อู่น้อยบริการ อู่น้อยบริการ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 503/2562 ลว. 21 ส.ค.  2562
ฟาร์มแทรกเตอร์ ตค 238 (กองช่าง) เสนอราคา  41,557.00  บาท ราคา  41,557.00 บาท

10 จ้างเหมาบ ารุงรถส่วนกลาง บง 3576 32,580.00     32,580.00     เฉพาะเจาะจง อู่น้อยบริการ อู่น้อยบริการ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 504/2562 ลว. 21 ส.ค. 2562
(ส านักงานปลัด) เสนอราคา  32,580.00 บาท ราคา  32,580.00 บาท

11 จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง 1,000.00       1,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส. จินตนา วิเชียรประพันธ์ น.ส. จินตนา วิเชียรประพันธ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 505/2562 ลว. 29 ส.ค. 2562
พร้อมเคร่ืองด่ืม (ส านักงานปลัด ) เสนอราคา  1,000.00  บาท ราคา  1,000.00  บาท

12 จัดซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือน กันยายน 540.00          540.00          เฉพาะเจาะจง ร้านมนต์ทิพย์ ร้านมนต์ทิพย์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 506/2562 ลว. 30 ส.ค. 2562
2562 (ส านักงานปลัด) เสนอราคา  540.00  บาท ราคา  540.00  บาท

13 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน 3,000.00       3,000.00       เฉพาะเจาะจง หาดใหญ่ โอเอฯ หาดใหญ่ โอเอฯ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 507/2562 ลว. 30 ส.ค. 2562
กันยายน 2562 (ส านักงานปลัด ) เสนอราคา  3,000.00  บาท ราคา  3,000.00  บาท

14 จ้างบุคคลดูแลตลาดน้ าบ้านปากพลและ 13,000.00     13,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเวช วงษ์ชาตรี นายเวช วงษ์ชาตรี คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 508/2562 ลว. 30 ส.ค. 2562
จุดชมวิววัดเก่าปากพล(ส านักงานปลัด) เสนอราคา  13,000.00 บาท ราคา  13,000.00  บาท

15 จ้างบุคคลดูแลตลาดน้ าและจุดชมวิว 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ยากะบิน นายสามารถ ยากะบิน คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 509/2562 ลว. 30 ส.ค. 2562
บ้านปากพล (ส านักงานปลัด) เสนอราคา 10,000.00  บาท ราคา 10,000.00  บาท

16 จ้างบุคคลประจ ารถบรรทุกขยะ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายพงษ์ชนะ  อินวงศ์ษา นายพงษ์ชนะ  อินวงศ์ษา คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 510/2562 ลว. 30 ส.ค. 2562
 80-8632 (ส านักงานปลัด) เสนอราคา 9,000.00  บาท ราคา 9,000.00  บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาปะขอ

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปและราคาที่จัดซ้ือจัดจ้าง



แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาปะขอ
17 จ้างบุคคลประจ ารถบรรทุกขยะ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายพงศกร หนูพิบูลย์ นายพงศกร หนูพิบูลย์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 511/2562 ลว. 30 ส.ค. 2562

 80-8632 (ส านักงานปลัด) เสนอราคา 9,000.00  บาท ราคา 9,000.00  บาท
18 จ้างบุคคลประจ ารถบรรทุกขยะ 8,000.00       8,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวรพรต วิเชียรประพันธ์ นายวรพรต วิเชียรประพันธ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 512/2562 ลว. 30 ส.ค. 2562

 80-8632 (ส านักงานปลัด) เสนอราคา 8,000.00  บาท ราคา 8,000.00  บาท
19 จ้างนักการภารโรง 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ รามไชย นายวิรัตน์ รามไชย คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 513/2562 ลว. 30 ส.ค. 2562

(ส านักงานปลัด) เสนอราคา  7,000.00  บาท ราคา  7,000.00  บาท
20 จ้างบุคคลประจ ารถบรรทุกขยะ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวิสัน แขกพงค์ นายวิสัน แขกพงค์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 514/2562 ลว. 30 ส.ค. 2562

 80-8006 (ส านักงานปลัด) เสนอราคา 9,000.00  บาท ราคา 9,000.00  บาท
21 จ้างบุคคลประจ ารถบรรทุกขยะ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย วุฒิรัตน์ นายธวัชชัย วุฒิรัตน์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 515/2562 ลว. 30 ส.ค. 2562

 80-8632 (ส านักงานปลัด) เสนอราคา 9,000.00  บาท ราคา 9,000.00  บาท
22 จ้างพนักงานจัดท าแผนที่ภาษี และ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายภัทราวุธ ด้วงแก้ว นายภัทราวุธ ด้วงแก้ว คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 516/2562 ลว.30 ส.ค. 2562

ทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง) เสนอราคา  9,000.00  บาท ราคา  9,000.00  บาท
23 จ้างคนขับรถบดส่ันสะเทือนและ 13,000.00     13,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสถาพร พระธาตุ นายสถาพร พระธาตุ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 517/2562 ลว.30 ส.ค. 2562

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ม.2, 5 (กองฃ่าง) เสนอราคา  13,000.00  บาท ราคา  13,000.00  บาท
24 จ้างบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง นายนรา มุสิกะสง นายนรา มุสิกะสง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 518/2562 ลว.30 ส.ค. 2562

ถนนในพื้นที่ ม.9 (กองช่าง) เสนอราคา  10,000.00  บาท ราคา  10,000.00  บาท
25 จ้างบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวินัย แก้วเขียด นายวินัย แก้วเขียด คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 519/2562 ลว.30 ส.ค. 2562

ถนนในพื้นที่ ม.4 (กองช่าง) เสนอราคา 10,000.00 บาท ราคา 10,000.00  บาท
26 จ้างบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสุดีน นิยมเดชา นายสุดีน นิยมเดชา คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 520/2562 ลว.30 ส.ค. 2562

ถนนในพื้นที่ ม.1 (กองช่าง) เสนอราคา 7,000.00 บาท ราคา 7,000.00  บาท
27 จ้างบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 8,000.00       8,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา  เนียมหะ นางสาวกาญจนา  เนียมหะ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 521/2562 ลว.30 ส.ค. 2562

ถนนในพื้นที่ ม.6 (กองช่าง) เสนอราคา  8,000.00  บาท ราคา  8,000.00  บาท
28 จ้างบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอินทิรา  พุทธรัตน์ นางสาวอินทิรา  พุทธรัตน์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 522/2562 ลว.30 ส.ค. 2562

ถนนในพื้นที่ ม.13 (กองช่าง) เสนอราคา  7,000.00  บาท ราคา  7,000.00  บาท
29 จ้างบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 8,000.00       8,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  พรหมช่วย นายสุชาติ  พรหมช่วย คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 523/2562 ลว.30 ส.ค. 2562

ถนนในพื้นที่ ม.13, ม.14 (กองช่าง) เสนอราคา  8,000.00  บาท ราคา  8,000.00  บาท
30 จ้างบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 8,000.00       8,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวดัชนี  ทองค า นางสาวดัชนี  ทองค า คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 524/2562 ลว.30 ส.ค. 2562

ถนนในพื้นที่ ม. 11 (กองช่าง) เสนอราคา 8,000.00 บาท เสนอราคา 8,000.00 บาท
31 จ้างบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 3,000.00       3,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประสาน  หนูนุ่น นายประสาน  หนูนุ่น คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 525/2562 ลว.30 ส.ค. 2562

บริเวณถนน ม.12 (กองช่าง) เสนอราคา 3,000.00 บาท ราคา 3,000.00 บาท
32 จ้างบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 3,000.00       3,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสวิต  คงเกิด นายสวิต คงเกิด คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 526/2562 ลว.30 ส.ค. 2562

บริเวณถนน ม.12 (กองช่าง) เสนอราคา 3,000.00 บาท ราคา  3,000 บาท
33 จ้างบุคคลดูแลระบบผลิตน้ าประปา 3,000.00       3,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเชษฐ์  คงประสิทธิ์ นายเชษฐ์  คงประสิทธิ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 527/2562 ลว.30 ส.ค. 2562

หมู่ 7  (กองช่าง) เสนอราคา 3,000.00 บาท ราคา 3,000.00 บาท
34 จ้างบุคคลดูแลระบบจ่ายน้ าประปา 3,000.00       3,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ  รามแก้ว นายอ านาจ  รามแก้ว คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 528/2562 ลว.30 ส.ค. 2562

หมู่ 13 (กองช่าง) เสนอราคา 3,000.00 บาท ราคา 3,000.00 บาท
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35 จ้างบุคคลดูแลระบบจ่ายน้ าประปา 3,000.00       3,000.00       เฉพาะเจาะจง นายชุ่ม  ช่อปลอด นายชุ่ม  ช่อปลอด คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 529/2562 ลว.30 ส.ค. 2562

หมู่ 5 และหมู่ 7 (กองช่าง) เสนอราคา 3,000.00 บาท ราคา 3,000.00 บาท
36 จ้างบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 11,000.00     11,000.00     เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ  จุลฉีด นายยงยุทธ  จุลฉีด คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 530/2562 ลว.30 ส.ค. 2562

ถนนในพื้นที่ หมู่ 14 (กองช่าง) เสนอราคา 11,000.00 บาท ราคา 11,000.00 บาท
37 จ้างบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ  แก้วรักษา นางสาวอรพรรณ  แก้วรักษา คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 531/2562 ลว.30 ส.ค. 2562

ถนนในพื้นที่ หมู่ 1 (กองช่าง) เสนอราคา 7,000.00 บาท ราคา 7,000.00  บาท
38 จ้างบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 3,000.00       3,000.00       เฉพาะเจาะจง นายคงฤทธิ ์ สุภากาญจน์ นายคงฤทธิ ์ สุภากาญจน์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 532/2562 ลว.30 ส.ค. 2562

ถนนในพื้นที่ หมู่ 6 (กองช่าง) เสนอราคา  3,000.00  บาท ราคา 3,000.00  บาท
39 จ้างบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายพงษ์ธร  แก้วภักดี นายพงษ์ธร  แก้วภักดี คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 533/2562 ลว.30 ส.ค. 2562

ถนนในพื้นที่ หมู่ 12, หมู่ 9 (กองช่าง) เสนอราคา 7,000.00 บาท ราคา 7,000.00  บาท
40 จ้างบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง นางจิณณ์นิภา แสงรักษา นางจิณณ์นิภา แสงรักษา คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 534/2562 ลว.30 ส.ค. 2562

ถนนในพื้นที่ หมู่ 13, หมู่ 5 (กองช่าง) เสนอราคา 7,000.00 บาท ราคา 7,000.00  บาท
41 จ้างบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทรัตน์ คงประสิทธิ์ น.ส.จันทรัตน์ คงประสิทธิ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 535/2562 ลว.30 ส.ค. 2562

ถนนในพื้นที่ หมู่ 11 (กองช่าง) เสนอราคา 7,000.00 บาท ราคา 7,000.00  บาท
42 จ้างบุคคลดูแลระบบประปา 5,000.00       5,000.00       เฉพาะเจาะจง นายบี้ เอียดยวง นายบี้ เอียดยวง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 536/2562 ลว.30 ส.ค. 2562

หมู่ 9 (กองช่าง) เสนอราคา 5,000.00 บาท ราคา 5,000.00  บาท
43 จ้างบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.สุมลฑา ยิ้มเส้ง น.ส.สุมลฑา ยิ้มเส้ง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 537/2562 ลว.30 ส.ค. 2562

ถนนในพื้นที่ หมู่ 11 (กองช่าง) เสนอราคา 7,000.00 บาท ราคา 7,000.00  บาท
44 จ้างพนักงานท าความสะอาด 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสมบูรณ์  นวนมิ่ง นางสมบูรณ์  นวนมิ่ง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 538/2562 ลว.30 ส.ค. 2562

ศพด. เฉลิมพระเกียรติบ้านครองชีพ เสนอราคา  10,000.00  บาท ราคา  10,000.00  บาท
45 จ้างบุคคลดูแลเด็กและช่วยเหลืองาน 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรากร  ทองเปีย นางสาวพัชรากร  ทองเปีย คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 539/2562 ลว.30 ส.ค. 2562

ด้านวิชาการ ศพด. สิรินธร เสนอราคา 10,000.00 บาท ราคา 10,000.00 บาท
46 จ้างผู้ดูแลเด็กและช่วยเหลืองานด้าน 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวถนอมรัตน์  มากเอียด นางสาวถนอมรัตน์  มากเอียด คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 540/2562 ลว.30 ส.ค. 2562

วิชาการ ศพด. สิรินธร (กองการศึกษา) เสนอราคา 10,000.00  บาท ราคา 10,000.00  บาท
47 จ้างผู้ดูแลเด็กและช่วยเหลืองานด้าน 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวดาราวรรณ คงประสิทธิ์ นางสาวดาราวรรณ คงประสิทธิ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 541/2562 ลว.30 ส.ค. 2562

วิชาการ ศพด. สิรินธร (กองการศึกษา) เสนอราคา 10,000.00  บาท ราคา 10,000.00  บาท
48 จ้างพนักงานท าความสะอาด 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง นางพิมพ์นภา  จันสง นางพิมพ์นภา  จันสง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 542/2562 ลว.30 ส.ค. 2562

ศพด. บ้านปากพล (กองการศึกษา) เสนอราคา 10,000.00  บาท ราคา  10,000.00  บาท
49 จ้างพนักงานท าความสะอาด 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑาภรณ์  พรหมมาก นางสาวจุฑาภรณ์  พรหมมาก คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 543/2562 ลว.30 ส.ค. 2562

ศพด. สิรินธร (กองการศึกษา) เสนอราคา 10,000.00  บาท ราคา 10,000.00  บาท


