
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือ วงเงนิที่จะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รบักำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
ที่ หรอืจัดจ้ำง ซ้ือหรอืจ้ำง หรอืจ้ำง และรำคำที่ตกลงซ้ือ โดยสรปุ ของสัญญำหรอืข้อตกลง

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
1 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา ท าความ 45,000.00         45,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวศาริสา 45,000.00        นางสาวศาริสา ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

สะอาดอาคาร และโรงอาหารศพด. ดูแล จันเพง็ จันเพง็ 25/2561
บ ารุง รักษาต้นไม้และสนามหญ้า ศพด. ลงวนัที่ 1/11/2560
และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย พื้นที่ ส้ินสุด 31/3/2561
ศพด.หว้ยเตยและศพด.วดัวเิวกทปีาราม

2 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาจัดกิจกรรม 55,000.00         55,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาววสิสุดา 55,000.00        นางสาววสิสุดา ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง
ต่างๆ ภายในโรงเรียนเทศบาลต าบล สุโนนคุณ สุโนนคุณ 26/2561
นาดอกค า (เทศบาล1) จัดการเรียนการ ลงวนัที่ 1/11/2560
สอนภายในหอ้งเรียนตามแผนการสอน ส้ินสุด 31/3/2561
จัดท าเอกสารส าหรับการเรียนการสอน

3 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาจัดกิจกรรม 55,000.00         55,000.00       เฉพาะเจาะจง นางทพิวลัย์ สุโนนคุณ 55,000.00        นางทพิวลัย์ สุโนนคุณ ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง
ต่างๆ ภายในโรงเรียนเทศบาลต าบล 27/2561
นาดอกค า (เทศบาล1) จัดการเรียนการ ลงวนัที่ 1/11/2560
สอนภายในหอ้งเรียนตามแผนการสอน ส้ินสุด 31/3/2561
จัดท าเอกสารส าหรับการเรียนการสอน

สรปุผลกำรด ำเนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน  2560
เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย 

ข้อมูล ณ วันที่   30   เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ.2560



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือ วงเงนิที่จะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รบักำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
ที่ หรอืจัดจ้ำง ซ้ือหรอืจ้ำง หรอืจ้ำง และรำคำที่ตกลงซ้ือ โดยสรปุ ของสัญญำหรอืข้อตกลง

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
4 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาจัดกิจกรรม 55,000.00         55,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ์ 55,000.00        นางสาวจิราภรณ์ ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

ต่างๆ ภายในโรงเรียนเทศบาลต าบล สอนดี สอนดี 28/2561
นาดอกค า (เทศบาล1) จัดการเรียนการ ลงวนัที่ 1/11/2560
สอนภายในหอ้งเรียนตามแผนการสอน ส้ินสุด 31/3/2561
จัดท าเอกสารส าหรับการเรียนการสอน

5 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาจัดกิจกรรม 55,000.00         55,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภสัรา 55,000.00        นางสาวอาภสัรา ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง
ต่างๆ ภายในโรงเรียนเทศบาลต าบล สอนสุภาพ สอนสุภาพ 29/2561
นาดอกค า (เทศบาล1) จัดการเรียนการ ลงวนัที่ 1/11/2560
สอนภายในหอ้งเรียนตามแผนการสอน ส้ินสุด 31/3/2561
จัดท าเอกสารส าหรับการเรียนการสอน

6 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาปฏบิติังาน 45,000.00         45,000.00       เฉพาะเจาะจง นายลินดา นนทจันทร์ 45,000.00        นายลินดา นนทจันทร์ ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง
ทั่วไปภายในโรงเรียนเทศบาลนาดอกค า 30/2561
(เทศบาล1) เช่น ดูแลรักษาความสะอาด ลงวนัที่ 1/11/2560
เรียบร้อย พร้อมทั้งรักษาความปลอดภยั ส้ินสุด 31/3/2561
อุกรณ์ อาคาร สถานที่โรงเรียนเทศบาล
นาดอกค า (เทศบาล1)

7 ซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด 909,164.96       909,164.96      ตกลงราคา บริษทัแมร่ี แอน แดร่ี 909,164.96      บริษทัแมร่ี แอน แดร่ี ราคาเหมาะสม สัญญาซ้ือขาย
เทศบาลและ สพฐ.และ ศพด. ช่วงปดิ โปรดักส์ จ ากัด โปรดักส์ จ ากัด  2/2561 
เทอม ภาคเรียนที่ 2/2560 ลงวนัที่ 1/11/2560

ส้ินสุด 31/5/2561



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือ วงเงนิที่จะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รบักำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
ที่ หรอืจัดจ้ำง ซ้ือหรอืจ้ำง หรอืจ้ำง และรำคำที่ตกลงซ้ือ โดยสรปุ ของสัญญำหรอืข้อตกลง

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน 430,000.00       430,000.00      ตกลงราคา หจก. เควเีจ ค้าไม้ 430,000.00      หจก. เควเีจ ค้าไม้ ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง

หมู่บา้น 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  1/2561 
เหล็กภายในหมู่บา้นขนาด 4.00x31.00 ลงวนัที่ 15/11/2560
เมตร พื้นที่หมู่ 4 ส้ินสุด 14/1/2561
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บา้น ขนาด 4.00x60.00 เมตร พื้นที่
หมู่ 15

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภาย

ในหมู่บา้นขนาด 4.00x92.00 เมตร

พื้นที่หมู่ 16

9 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รถบรรทกุ 350,000.00       350,000.00      ตกลงราคา บริษทั บญุเฮงกลการ 350,000.00      บริษทั บญุเฮงกลการ ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง
ขยะ) หมายเลขทะเบยีบ 80-9515 เลย จ ากัด จ ากัด  2/2561 

ลงวนัที่ 21/11/2560
ส้ินสุด 21/12/2560

10 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ จ านวน 20 รายการ 16,110.00         16,110.00       ตกลงราคา ร้านอมรการฟา้ 16,110.00        ร้านอมรการไฟฟา้ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
ส าหรับต่อเข้าอาคารเรียน (โรงเรียน  6/2561 
เทเศบาล1) และงานประเพณีลอยกระทง ลงวนัที่ 1/11/2560

ส้ินสุด 12/11/2560
11 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการสืบสาน 4,432.00          44,320.00       ตกลงราคา ร้านทวภิณัฑ์ 4,432.00         ร้านทวภิณัฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

ประเพณีลอยกระทง ประจ าป ี2560  7/2561 
ลงวนัที่ 2/11/2560
ส้ินสุด 3/11/2560



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือ วงเงนิที่จะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รบักำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
ที่ หรอืจัดจ้ำง ซ้ือหรอืจ้ำง หรอืจ้ำง และรำคำที่ตกลงซ้ือ โดยสรปุ ของสัญญำหรอืข้อตกลง

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
12 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 30 รายการ 18,885.00         18,885.00       ตกลงราคา หจก.จัสมิน เอ็ดดูเค 18,885.00        หจก.จัสมิน เอ็ดดูเค ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

(กองคลัง) ชั่น แอนด์ ชั่น แอนด์  8/2561 
สเตชั่นเนอร่ี สเตชั่นเนอร่ี ลงวนัที่ 7/11/2560

ส้ินสุด 16/11/2560
13 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 25,230.00         25,230.00       ตกลงราคา ร้าน บบีคีอม 25,230.00        ร้าน บบีคีอม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

(ตลับหมึก)  9/2561
ลงวนัที่ 7/11/2560
ส้ินสุด 6/11/2560

14 ซ้ือวสัดุยางมะตอยส าเร็จรูปขนาด 20 50,000.00         50,000.00       ตกลงราคา เจริญทรัพย์การค้า 50,000.00        เจริญทรัพย์การค้า ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
กิโลกรัม/ถุง จ านวน 500 ถุงๆ ละ 100  10/2561
บาท ลงวนัที่ 7/11/2560

ส้ินสุด 16/11/2560
15 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 50,000.00         50,000.00       ตกลงราคา ร้านทพิปภาครุภณัฑ์ 50,000.00        ร้านทพิปภาครุภณัฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

 - ผ้าม่านกรองแสง 1.2x1.2 เมตร  11/2561
 - PVC โฟมปพูื้นขนาด 150 ตรม. ลงวนัที่ 14/11/2560

ส้ินสุด 23/11/2560
16 ซ้ือครุภณัฑ์ 220,200.00       220,200.00      ตกลงราคา ร้านทพิปภาครุภณัฑ์ 220,200.00      ร้านทพิปภาครุภณัฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

 1. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  12/2561
จ านวน 3 เคร่ือง ลงวนัที่ 14/11/2560
 2. พดัลมติดฝาผนัง จ านวน 36 ตัว ส้ินสุด 23/11/2560
 3. โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV 40 นิ้ว)
จ านวน 5 เคร่ือง



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือ วงเงนิที่จะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รบักำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
ที่ หรอืจัดจ้ำง ซ้ือหรอืจ้ำง หรอืจ้ำง และรำคำที่ตกลงซ้ือ โดยสรปุ ของสัญญำหรอืข้อตกลง

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
17 ซ้ือวสัดุส านักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 110,285.00       110,285.00      ตกลงราคา อภชิาติบุ๊ค 110,285.00      อภชิาติบุ๊ค ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

57 รายการ  13/2561
ลงวนัที่ 14/11/2560
ส้ินสุด 23/11/2560

18 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับ 14,700.00         14,700.00       ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตร 14,700.00        สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
ยานพาหนะ นาด้วง จ ากัด นาด้วง จ ากัด  14/2561

ลงวนัที่ 20/11/2560
ส้ินสุด 28/11/2560

19 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ จ านวน 5 รายการ 13,225.00         13,225.00       ตกลงราคา ร้านอมรการไฟฟา้ 13,225.00        ร้านอมรการไฟฟา้ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
1. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์  15/2561
2. บลัลาสต์ ลงวนัที่ 21/11/2560
3. สตาร์ทเตอร์ ส้ินสุด 24/11/2560
4. ขั้วหลอด
5.สวานโรตาร่ี

20 ซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 120,000.00       120,000.00      ตกลงราคา ร้านอภชิาติบุ๊ค 120,000.00      ร้านอภชิาติบุ๊ค ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
(ขาวด า) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที  16/2561

ลงวนัที่ 21/11/2560
ส้ินสุด 30/11/2560

21 ซ้ือวสัดุส านักงานตลับหมึก (กองช่าง) 33,420.00         33,420.00       ตกลงราคา ร้าน บบีคีอม 33,420.00        ร้าน บบีคีอม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 12 รายการ  17/2561

ลงวนัที่ 24/11/2560
ส้ินสุด 29/11/2560



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือ วงเงนิที่จะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รบักำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
ที่ หรอืจัดจ้ำง ซ้ือหรอืจ้ำง หรอืจ้ำง และรำคำที่ตกลงซ้ือ โดยสรปุ ของสัญญำหรอืข้อตกลง

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
22 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ รถกระเช้ากองช่าง 4,200.00          4,200.00         ตกลงราคา อู่หว้ยเตยเชอร์วชิ 4,200.00         อู่หว้ยเตยเชอร์วชิ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

81-7558 เลย  5/2561
ลงวนัที่ 2/11/2560
ส้ินสุด 7/11/2560

23 จ้างเหมาประกอบอาหารส าหรับ 2,500.00          2,500.00         ตกลงราคา นางจิราภรณ์ 2,500.00         นางจิราภรณ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
เจ้าหน้าที่ปฏบิติังานนอกเวลาราชการ ตองหวา่น ตองหวา่น  6/2561
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ลงวนัที่ 2/11/2560
ประจ าป ี2560 ส้ินสุด 3/11/2560

24 จ้างเหมาจัดท าพลุในพธิเีปดิ โครงการ 2,000.00          2,000.00         ตกลงราคา นายวรีภทัร์ บตุรเต 2,000.00         นายวรีภทัร์ บตุรเต ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ าป ี  7/2561
2560 จ านวน 4 ลูกๆละ 500 บาท ลงวนัที่ 2/11/2560

ส้ินสุด 3/11/2560
25 จัดท าปา้ยไวนิลโครงการสืบสานประเพณี 2,000.00          2,000.00         ตกลงราคา ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 2,000.00         ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

ลอยกระทง ประจ าป ี2560 ขนาด 2x10  8/2561
เมตร จ านวน 1 ปา้ย ลงวนัที่ 2/11/2560

ส้ินสุด 3/11/2560
26 จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ ์หา้มทิ้งขยะ 600.00             600.00           ตกลงราคา ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 600.00            ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

ขนาด 85x100 ซม.  9/2561
ลงวนัที่ 14/11/2560
ส้ินสุด 17/11/2560



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือ วงเงนิที่จะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รบักำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
ที่ หรอืจัดจ้ำง ซ้ือหรอืจ้ำง หรอืจ้ำง และรำคำที่ตกลงซ้ือ โดยสรปุ ของสัญญำหรอืข้อตกลง

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
27 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านักงาน 1,050.00          1,050.00         ตกลงราคา ร้าน บบีคีอม 1,050.00         ร้าน บบีคีอม ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

(คอมพวิเตอร์) กองช่าง  10/2561
ลงวนัที่ 21/11/2560
ส้ินสุด 24/11/2560

28 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์รถกระเช้า กองช่าง 3,250.00          3,250.00         ตกลงราคา อู่หว้ยเตยเชอร์วชิ 3,250.00         อู่หว้ยเตยเชอร์วชิ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
81-7558 เลย  11/2561

ลงวนัที่ 21/11/2560
ส้ินสุด 24/11/2560

29 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ือง 3,600.00          3,600.00         ตกลงราคา ร้านไพบลูย์การไฟฟา้ 3,600.00         ร้านไพบลูย์การไฟฟา้ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
ปรับอากาศ (หอ้งส านักปลัด)  12/2561

ลงวนัที่ 27/11/2560
ส้ินสุด 30/11/2560

                                                                                                                                                        (ไพฑูรย ์  ภูคงคา)

                                                                                                              (ลงช่ือ)สิบต ารวจโท........................................................ปลดัเทศบาลต าบลนาดอกค า

                                                                                                                                                   (นางณฏัฐ์นนัธ์  ภาพนัธ)์

                                                                                                                       (ลงช่ือ).......................................................................ผูอ้  านวยการกองคลงั


