
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 ตัดหญ้าสอง 60,000.00         60,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต 60,000.00        นายอนุชิต ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

ข้างทางสาธารณะ เก็บขยะสองข้างทาง จันทร์สวา่ง จันทร์สวา่ง 34/2561
เก็บขยะ ท าความสะอาดรอบๆ บริเวณ ลงวนัที่ 12/3/2561
อาคารส านักงาน ส้ินสุด 30/9/2561

2 จ้างเหมาท าปา้ยรับสมัครนักเรียนโรงเรียน 980.00             980.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 980.00            ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
เทศบาลนาดอกค า (เทศบาล 1 ) จ านวน 2 37/2561
ปา้ย ลงวนัที่ 5/3/2561

ส้ินสุด 8/3/2561
3 จ้างเหมาท าปา้ยปจัฉิมนิเทศโรงเรียนเทศบาล 600.00             600.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 600.00            ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

นาดอกค า (เทศบาล 1) 38/2561
ลงวนัที่ 9/3/2561
ส้ินสุด 14/3/2561

4 จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารวา่ง 6,600.00          6,600.00          เฉพาะเจาะจง นางอัมพร ศรีบริุนทร์ 6,600.00          นางอัมพร ศรีบริุนทร์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
โครงการอบรมเกี่ยวกับเอดส์ 39/2561
วนัที่ 12 มีนาคม 2561 ลงวนัที่ 12/3/2561

ส้ินสุด 14/3/2561

สรปุผลกำรด ำเนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2561
เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย 

ข้อมูล ณ วันที่   31   เดือน  มีนำคม  2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
5 จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารวา่ง 12,000.00         12,000.00        เฉพาะเจาะจง นางอัมพร ศรีบริุนทร์ 12,000.00        นางอัมพร ศรีบริุนทร์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาเด็กและ 40/2561
เยาวชนต้ังครรภไ์ม่พร้อม ลงวนัที่ 15/3/2561

ส้ินสุด 22/3/2561
6 จ้างเหมาจัดพานพุ่มดอกไม้สดการจัดงาน 500.00             500.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเกษศรา 500.00            ร้านเกษศรา ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

วนัทอ้งถิ่นไทย 41/2561
ลงวนัที่ 16/3/2561
ส้ินสุด 21/3/2561

7 จ้างเหมาจัดท าปา้ยขนาด 2x3 เมตร 600.00             600.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 600.00            ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
42/2561

ลงวนัที่ 16/3/2561
ส้ินสุด 21/3/2561

8 จ้างเหมาท าปา้ยโครงการฯ ขนาด 2x5 เมตร 1,000.00          1,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 1,000.00          ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
43/2561

ลงวนัที่ 16/3/2561
ส้ินสุด 3/4/2561

9 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ หมายเลข 3,140.00          3,140.00          เฉพาะเจาะจง นางจงจิตร 3,140.00          นางจงจิตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
ทะเบยีน 80-9515 เลย สอนสุภาพ สอนสุภาพ 44/2561

ลงวนัที่ 26/3/2561
ส้ินสุด 4/4/2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
10 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุน้ าดับเพลิง 11,430.00         11,430.00        เฉพาะเจาะจง นางจงจิตร 1,430.00          นางจงจิตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

หมายเลขทะเบยีน 81-7695 เลย สอนสุภาพ สอนสุภาพ 45/2561
ลงวนัที่ 27/3/2561
ส้ินสุด 5/4/2561

11 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 7,604.00          7,604.00          เฉพาะเจาะจง บริษทัพฒันชัยยนต์ 7,604.00          บริษทั พฒันชัยยนต์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
(กองช่าง) ทะเบยีน กง 9330 เลย จ านวน ออโต้ กรุ๊ป จ ากัด ออโต่กรุ๊ป จ ากัด 46/2561
5 รายการ ลงวนัที่ 27/3/2561

ส้ินสุด 3/4/2561
12 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิลขนาด 80x100 ซม. 1,700.00          1,700.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 1,700.00          ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

จ านวน 17 ปา้ยๆละ 100 บาท 47/2561
ลงวนัที่ 27/3/2561
ส้ินสุด 5/4/2561

13 ซ้ือสังฆทานปจัจัยไทยทาน จ านวน 20 ชุดๆละ 4,500.00          4,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเปล่ียนศรี 4,500.00          ร้านเปล่ียนศรี ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
225 บาท 45/2561

ลงวนัที่ 2/3/2561
ส้ินสุด 7/3/2561

14 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมเกี่ยวกับ 3,375.00          3,375.00          เฉพาะเจาะจง นางอัมพร ศรีบริุนทร์ 3,375.00          นางอัมพร ศรีบริุนทร์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
โรคเอดส์ อนามัยเจริญพนัธแ์ละการแก้ไข 46/2561
ปญัหาเด็กวยัรุ่นด่ืมสุราก่อนวยั ลงวนัที่ 12/3/2561

ส้ินสุด 15/3/2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
15 ซ้ือกล้องวงจรปดิเคร่ือข่าย แบบมุมมอง 17,000.00         17,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านทพิปภาครุภณัฑ์ 17,000.00        ร้านทพิปภาครุภณัฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

คงที่ส าหรับติดต้ังภายในอาคาร 47/2561
ลงวนัที่ 12/3/2561
ส้ินสุด 15/3/2561

16 ซ้ือถังขยะท าจากยางรถยนต์ จ านวน 100 ชุด 20,000.00         20,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไชยสวสัด์ิ 20,000.00        ร้านไชยสวสัด์ิ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
ชุดละ 200 บาท 48/2561

ลงวนัที่ 13/3/2561
ส้ินสุด 22/3/2561

17 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 48 รายการ 39,447.00         39,447.00        เฉพาะเจาะจง ร้านทพิปภาครุภณัฑ์ 39,447.00        ร้านทพิปภาครุภณัฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
(ส านักปลัด) 49/2561

ลงวนัที่ 13/3/2561
ส้ินสุด 22/3/2561

18 ซ้ือวสัดุส าหรับโครงการปอ้งกันและแก้ไข 9,175.00          9,175.00          เฉพาะเจาะจง นางอัมพร ศรีบริุทร์ 9,175.00          นางอัมพร ศรีบริุนทร์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
ปญัหาเด็กและเยาวชนต้ังครรภไ์ม้พร้อมฯ 50/2561
จ านวน 7 รายการ ลงวนัที่ 15/3/2561

ส้ินสุด 22/3/2561
19 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (กองช่าง) 3,000.00          3,000.00          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกตร 3,000.00          สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

นาด้วง จ ากัด นาด้วง จ ากัด 51/2561
ลงวนัที่ 26/3/2561
ส้ินสุด 2/4/2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
20 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 4,080.00          4,080.00          เฉพาะเจาะจง ร้านอมรการไฟฟา้ 4,080.00          ร้านอมรการไฟฟา้ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

(ส านักปลัด) โรงเรียนเทศบาล 1 52/2561
ลงวนัที่ 26/3/2561
ส้ินสุด 4/4/2561

21 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงานพดัลม จ านวน 3,400.00          3,400.00          เฉพาะเจาะจง ร้านอมรการไฟฟา้ 3,400.00          ร้านอมรการไฟฟา้ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
2 ตัว หอ้ง ICT 53/2561

ลงวนัที่ 26/3/2561
ส้ินสุด 4/4/2561

22 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (ส านักปลัด) 15,750.00         15,750.00        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 15,750.00        สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
นาด้วง จ ากัด นาด้วง จ ากัด 54/2561

ลงวนัที่ 27/3/2561
ส้ินสุด 5/4/2561

23 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่ 350,000.00       350,000.00      เฉพาะเจาะจง นาด้วงมหานคร 350,000.00       นาด้วงมหานคร ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง
การเกษตร 5/2561
 - สายนาขี้ควาย ขนาด 4.00x416 เมตร ลงวนัที่ 6/3/2561
หมู่ 15 (100,000) ส้ินสุด 5/4/2561
 - สายหนองเปด็ก่า ขนาด 5.00x305 เมตร
หมู่ที่ 16 (100,000)
 - สายหว้ยดอกค า ขนาด 3.00x1,700 เมตร
หมู่ที่ 16 (150,000)



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 140,000.00       140,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เควเีจ ค้าไม้ 4,080.00          หจก.เควเีจ ค้าไม้ ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง

ภายในหมู่บา้นหมู่ที่ 5 บา้นพะเนียงและ 6/2561
หมู่ที่ 9 บา้นโคกหนิใต้ ลงวนัที่ 21/3/2561

ส้ินสุด 20/4/2561

                                      (นางณฏัฐ์นนัธ์  ภาพนัธ)์

               (ลงช่ือ)สิบต ารวจโท........................................................ปลดัเทศบาล

                                                             (ไพฑูรย ์  ภูคงคา)

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


