
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

วันที่  2  เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
แบบ สขร.1 

 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้ำง 
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง) 
วิธีซื้อหรือจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

1 
จ้ำงเหมำผู้ปฏิบัติกำรด้ำน

กำรแพทย์ฉุกเฉิน 
4,400 4,400 เฉพำะเจำะจง นำยกิตติพงษ์  ชนะพันธ์ นำยกิตติพงษ์  ชนะพันธ์ 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเงื่อนไขวิธีตกลงรำคำ 

2 
จ้ำงเหมำผู้ปฏิบัติกำรด้ำน

กำรแพทย์ฉุกเฉิน 
4,400 4,400 เฉพำะเจำะจง นำยณัฐกุล  หนังไธสง นำยณัฐกุล  หนังไธสง 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเงื่อนไขวิธีตกลงรำคำ 

3 
จ้ำงเหมำผู้ปฏิบัติกำรด้ำน

กำรแพทย์ฉุกเฉิน 
4,400 4,400 เฉพำะเจำะจง นำยสุวิทย์  ดำษไธสง นำยสุวิทย์  ดำษไธสง 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเงื่อนไขวิธีตกลงรำคำ 

4 
จ้ำงเหมำผู้ปฏิบัติกำรด้ำน

กำรแพทย์ฉุกเฉิน 
4,400 4,400 เฉพำะเจำะจง นำยจำระไน  อยู่เสน นำยจำระไน  อยู่เสน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเงื่อนไขวิธีตกลงรำคำ 

5 
จ้ำงเหมำพนักงำน
ประชำสัมพันธ์ 

 

9,000 9,000 เฉพำะเจำะจง นำยเกียรติวำยุภักดิ์  ลิมไธสง นำยเกียรติวำยุภักดิ์ ลิมไธสง 
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเงื่อนไขวิธีตกลงรำคำ 

6 
จ้ำงเหมำเวรยำม 9,000 9,000 เฉพำะเจำะจง นำยด ำรงค์  บุบผำมำลำ นำยด ำรงค์  บุบผำมำลำ 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเงื่อนไขวิธีตกลงรำคำ 

7 
จ้ำงเหมำริกำรคนสวนดูแล
ต้นไม้ 9,000 9,000 เฉพำะเจำะจง นำยนเรนทร์  พลแสน นำยนเรนทร์  พลแสน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเงื่อนไขวิธีตกลงรำคำ 

8 
จ้ำงเหมำผู้ปฏิบัติงำนด้ำน

ธุรกำรกองกำรศึกษำ 
9,000 9,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.นิยะดำวรรณ  จั้นวันด ี

น.ส.นิยะดำวรรณ  จั้นวัน
ดี 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเงื่อนไขวิธีตกลงรำคำ 

9 จ้ำงเหมำพนักงำนขับรถน้ ำ 9,000 9,000 เฉพำะเจำะจง นำยศิริพงษ์  นำคไธสง นำยศิริพงษ์  นำคไธสง 
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเงื่อนไขวิธีตกลงรำคำ 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
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ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้ำง 

วงเงิน
งบประมำณ 
(รำคำกลำง) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

10 จ้ำงเหมำภำรโรงศูนย์เด็กฯ 9,000 9,000 เฉพำะเจำะจง นำยนิคม  เปลี่ยนไธสง นำยนิคม  เปลี่ยนไธสง 
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขวิธีตกลงรำคำ 

11 
จ้ำงเหมำแม่บ้ำนประจ ำ

ส ำนักงำน 
9,000 9,000 เฉพำะเจำะจง นำงสมบัติ  สำยไธสง นำงสมบัติ  สำยไธสง 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขวิธีตกลงรำคำ 

12 จ้ำงเหมำครูผู้ดูแลเด็ก 9,000 9,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.จุฬำลักษณ์ เปลี่ยนไธสง น.ส.จุฬำลักษณ์ เปลี่ยนไธสง 
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขวิธีตกลงรำคำ 

13 จ้ำงเหมำผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 9,000 9,000 เฉพำะเจำะจง นำยอนันต์  ชนะพันธ์ 

 

นำยอนันต์  ชนะพันธ์ 
 
 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขวิธีตกลงรำคำ 

14 
จ้ำงเหมำผู้ปฏิบัติงำนผู้ช่วย
เจ้ำพนักงำนพัสดุ 

9,000 9,000 
 

เฉพำะเจำะจง 
น.ส.เจนจิรำ  จอดนอก น.ส.เจนจิรำ  จอดนอก 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขวิธีตกลงรำคำ 

15 
จ้ำงเหมำผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
ธุรกำรกองสวัสดิกำรสังคม 

9,000 9,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ธัญญลักษณ์  พิศพล น.ส.ธัญญลักษณ์  พิศพล 
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม

เงื่อนไขวิธีตกลงรำคำ 

16 ซื้อนมโรงเรียน 30,967.20 30,967.20 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมวังน้ ำเย็น จ ำกัด 669
โดย นำยวสิำร  มำลำศร ี

สหกรณ์โคนมวังน้ ำเย็น จ ำกัด 669
โดย นำยวสิำร  มำลำศร ี

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขวิธีตกลงรำคำ 

17 ซื้อนม ศพด. 6,052.68 6,052.68 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมวังน้ ำเย็น จ ำกัด 669 
โดย นำยวสิำร  มำลำศร ี

สหกรณ์โคนมวังน้ ำเย็น จ ำกัด 669 
โดย นำยวสิำร  มำลำศร ี

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขวิธีตกลงรำคำ 

18 ซื้อน้ ำดื่ม 1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำดื่มมีไลน์ โดย 
นำงทิพำพร  พุทธรำ 

ร้ำนน้ ำดื่มมีไลน์ โดย 
นำงทิพำพร  พุทธรำ 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขวิธีตกลงรำคำ 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
วันที่  2  เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

แบบ สขร.1 
 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะ

ซ้ือ 
หรือจ้ำง 

วงเงิน
งบประมำณ 
(รำคำกลำง) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

19 ซื้อยำงรถยนต์ 13,400 13,400 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ดำวพุทไธสงกำรยำง ร้ำน ดำวพุทไธสงกำรยำง 
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเงื่อนไขวิธีตกลงรำคำ 

20 ซื้อเมล็ดพันธ์ปอเทือง 12,000 12,000 เฉพำะเจำะจง นำยกฤษณะ  หล้ำสมบูณรื ร้ำนณัชชำภัณฑ์ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเงื่อนไขวิธีตกลงรำคำ 

21 
ซื้ออุปกรณ์จัดกิจกรรมริ้วขบวน
โครงกำรแข่งกีฬำสี ศพด. 

1,095 1,095 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เด บุญส่งรุ่งเรือง โดย
นำงนำง  รัตนวิชัย 

ร้ำน เด บุญส่งรุ่งเรือง โดย
นำงนำง  รัตนวิชัย 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเงื่อนไขวิธีตกลงรำคำ 

22 
ซื้ออุปกรณ์จัดกิจกรรมโครงกำรแข่ง
กีฬำสี ศพด. 

1,395 1,395 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เด บุญส่งรุ่งเรือง โดย
นำงนำง  รัตนวิชัย 

ร้ำน เด บุญส่งรุ่งเรือง โดย
นำงนำง  รัตนวิชัย 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเงื่อนไขวิธีตกลงรำคำ 

23 ซื้อครุภัณฑ์กำรศึกษำ DLTV 30,000 30,000 เฉพำะเจำะจง 
หจก.ธงชัย โฮเอ เซลล์แอนด์

เซอร์วิส 
หจก.ธงชัย โฮเอ เซลล์แอนด์

เซอร์วิส 
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเงื่อนไขวิธีตกลงรำคำ 

24 
จ้ำงซ่อมคอมฯรหัส 416-50-
0009 

6,600 6,600 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเค แอนด์เอินไอที
เซอร์วิส 

ร้ำนเค แอนด์เอินไอที
เซอร์วิส 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเงื่อนไขวิธีตกลงรำคำ 

25 
จ้ำงเหมำป้ำยประชุมใหญ่
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 

540 540 เฉพำะเจำะจง  ร้ำน ที เค ปรินติ้ง โดย 
 นำยธีระ  โพธิ์เจริญ 

ร้ำน ที เค ปรินติ้ง โดย 
 นำยธีระ  โพธิ์เจริญ 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเงื่อนไขวิธีตกลงรำคำ 

26 
จ้ำงเหมำป้ำยประชำสัมพันธ์กลุ่ม
อำชีพ อบต.นำโพธิ์ 

1,980 1,980 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ที เค ปรินติ้ง โดย 
 นำยธีระ  โพธิ์เจริญ 

ร้ำน ที เค ปรินติ้ง โดย 
 นำยธีระ  โพธิ์เจริญ 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเงื่อนไขวิธีตกลงรำคำ 

27 
จ้ำงเหมำป้ำยโครงกำรน ำร่องปลูก
ปุ๋ยพืชสด ปอเทือง บ ำรุงดิน 

432 432 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ที เค ปรินติ้ง โดย 
 นำยธีระ  โพธิ์เจริญ 

ร้ำน ที เค ปรินติ้ง โดย 
 นำยธีระ  โพธิ์เจริญ 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเงื่อนไขวิธีตกลงรำคำ 

28 
จ้ำงเหมำรถไถพรวนโครงกำรน ำร่อง
ปลูกปุ๋ยพืชสด ปอเทือง บ ำรุงดิน 

14,000 14,000 เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ   แพนไธสง นำยประเสริฐ   แพนไธสง 
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเงื่อนไขวิธีตกลงรำคำ 
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ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะ

ซ้ือ 
หรือจ้ำง 

วงเงิน
งบประมำณ 
(รำคำกลำง) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

29 
จ้ำงเหมำปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืน
คอนกรีตทำงเดินรอบอำคำร ศพด.
อบต.นำโพธิ์ 

51,000 51,000 เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ  แพนไธสง นำยประเสริฐ  แพนไธสง 
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเงื่อนไขวิธีตกลงรำคำ 

30 

จ้ำงเหมำป้ำยโครงกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยลดอุบัติเหตุจำก

กำรเดินทำงในเทศกำลปีใหม่ 
ประจ ำปี 2562 

2,640 2,640 เฉพำะเจำะจง 
ร้ำน ที เค ปรินติ้ง โดย 

 นำยธีระ  โพธิ์เจริญ 
ร้ำน ที เค ปรินติ้ง โดย 
 นำยธีระ  โพธิ์เจริญ 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเงื่อนไขวิธีตกลงรำคำ 

31 
จ้ำงเหมำป้ำยโครงกำรแข่งขันกีฬำสี 

ศพด.อบต.นำโพธิ์ 
540 540 เฉพำะเจำะจง 

ร้ำน ที เค ปรินติ้ง โดย 
นำยธีระ  โพธิ์เจริญ 

ร้ำน ที เค ปรินติ้ง โดย 
นำยธีระ  โพธิ์เจริญ 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเงื่อนไขวิธีตกลงรำคำ 

32 จ้ำงเหมำบริกำร รปภ. 9,000 9,000 เฉพำะเจำะจง นำยด ำรงค์   บุบผำมำลำ นำยด ำรงค์   บุบผำมำลำ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเงื่อนไขวิธีตกลงรำคำ 

 
 

 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รำยงำน 
            (นำงสำวละมุด   ปลิวไธสง) 

                   เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน 
 

 
 
 


