
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 54,000.00       54,000.00     ตกลงราคา นางสาวจันทร์จิรา 54,000.00     นางสาวจันทร์จิรา ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

ปฏบิติังานบริการทั่วไปในกองคลัง ทพิย์โพธิสิ์งห์ ทพิย์โพธิสิ์งห์ 1/2561

เช่น รับ-ส่ง หนังสือ พมิพเ์อกสาร ลงวนัที่ 2/10/2560

โต้ตอบหน่วยงานราชการต่างๆ ส้ินสุด 31/3/2561

และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา 54,000.00       54,000.00     ตกลงราคา นายกล้องหลา 54,000.00     นายกล้องหล้า ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

ดูแล ท าความสะอาด ตรวจเช็ค พาติด พาติด 2/2561

ความพร้อมของรถยนต์ ใหบ้ริการ ลงวนัที่ 2/10/2560

ข้าราชการบคุลากร เจ้าหน้าที่ ส้ินสุด 31/3/2561

ติดต่อราชการ ใหบ้ริการภารกิจ

ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบมหาย

3 จ้างพนักงานประจ ารถตักหน้า-ขุด 54,000.00       54,000.00     ตกลงราคา นายกันยา ไชยคีรี 54,000.00     นายกันยา ไชยคีรี ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

หลัง รับผิดชอบงานขับรถ ดูแลและ 3/2561

บ ารุงรักษารถตักหน้า-ขุดหลัง ลงวนัที่ 2/10/2560

รับผิดชอบงานขุดลอกราง คลอง ส้ินสุด 31/3/2561

สาธารณะในพื้นที่และปรับปรุง

สภาพภมูิทศัน์ใหส้วยงาม และ

ปฏบิติังานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

สรปุผลกำรด ำเนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม   2560

เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย 

ข้อมูล ณ วันที่   31   เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2560



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือ วงเงนิที่จะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รบักำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ที่ หรอืจัดจ้ำง ซ้ือหรอืจ้ำง หรอืจ้ำง และรำคำที่ตกลงซ้ือ โดยสรปุ ของสัญญำหรอืข้อตกลง

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

4 จ้างเหมาพนักงานขับรถกระเช้า 54,000.00       54,000.00     ตกลงราคา นายชาติพทิกัษ์ 54,000.00     นายชาติพทิกัษ์ ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

รับผิดชอบงานขับรถ ดูแลและ สุจิมงคล สุจิมงคล 4/2561

บ ารุงรักษารถกระเช้าไฟฟา้ ตัดกิ่ง ลงวนัที่ 2/10/2560

ไม้ออกจากสายไฟในพื้นที่ปรับปรุง ส้ินสุด 31/3/2561

ภมูิทศัน์ของพื้นที่ใหส้วยงาม ช่วย

ตกแต่งสถานที่ในราชพธิต่ีางๆ

5 จ้างเหมาพนักงานประจ ารถ ปฏบิติั 54,000.00       54,000.00     ตกลงราคา นายเชาวลิต 54,000.00     นายเชาวลิต ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

หน้าที่ช่วยพนักงานขับรถกระเช้า ฝ่ายสงค์ ฝ่ายสงค์ 5/2561

ไฟฟา้ ช่วยตัดแต่งกิ่งไม้ออกจาสาย ลงวนัที่ 2/10/2560

ไฟฟา้ในพื้นที่ ช่วยปรับปรุงภมูิทศัน์ ส้ินสุด 31/3/2561

ของพื้นที่ใหส้วยงาม

6 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา 54,000.00       54,000.00     ตกลงราคา นางสาวพชิชาภา 54,000.00     นางสาวพชิชาภา ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

ปฏบิติังานทั่วไปในกองช่าง เช่นจ อุปชัฌาย์ศรี อุปชัฌาย์ศรี 6/2561

รับ-ส่ง หนังสือ พมิพเ์อกสารหนังสือ ลงวนัที่ 2/10/2560

โต้ตอบหน่วยงานราชการต่างๆ ส้ินสุด 31/3/2561

และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

7 จ้างเหมาลูกมือช่างส ารวจ ปฏบิติั 54,000.00       54,000.00     ตกลงราคา นายพพิฒัน์ เนธบิตุร 54,000.00     นายพพิฒัน์ เนธบิตุร ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

งานเกี่ยวกับการส ารวจเพื่อหาระยะ 7/2561

ระดับ มุม ลักษญะและขนาดของ ลงวนัที่ 2/10/2560

ภมูิประเทศ การหาค่าพกิัด ของจุด ส้ินสุด 31/3/2561

ต าแหน่งต่างๆ



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือ วงเงนิที่จะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รบักำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ที่ หรอืจัดจ้ำง ซ้ือหรอืจ้ำง หรอืจ้ำง และรำคำที่ตกลงซ้ือ โดยสรปุ ของสัญญำหรอืข้อตกลง

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

8 จ้างเหมาลูกมือช่างเขียนแบบ 54,000.00       54,000.00     ตกลงราคา นายฤทธไิกร 54,000.00     นายฤทธไิกร ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

ปฏบิติังานเขียนแบบแปลนรูปตัด ประสงค์สุข ประสงค์สุข 8/2561

อาคาร เส้นทาง คัดลอกหรือเขียน ลงวนัที่ 2/10/2560

แบบต่างๆ และปฏบิติังานที่ได้รับ ส้ินสุด 31/3/2561

มอบหมาย

9 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา 54,000.00       54,000.00     ตกลงราคา นายทองค า 5,400.00      นายทองค า ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

ตัดหญ้าบริเวณรอบอาคารส านัก ศรีมหานาม ศรีมหานาม 9/2561

งานเทศบาล เก็บขยะสองข้างทาง ลงวนัที่ 2/10/2560

ท าความสะอาดรอบๆ อาคาร ส้ินสุด 31/3/2561

ส านักงาน พื้นที่หมู่ 1,2,5,13,14,15

10 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา 54,000.00       54,000.00     ตกลงราคา นายธนพฒั ฝาระมี 54,000.00     นายธนพฒั ฝาระมี ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

ตัดหญ้าบริเวณรอบอาคารส านัก 10/2561

งานเทศบาล เก็บขยะสองข้างทาง ลงวนัที่ 2/10/2560

ท าความสะอาดรอบๆ อาคาร ส้ินสุด 31/3/2561

ส านักงาน พื้นที่หมู่ 3,4,8,9 และ10

11 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา 54,000.00       54,000.00     ตกลงราคา นายศราวธุ 54,000.00     นายศราวธุ ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

ตัดหญ้าบริเวณรอบอาคารส านัก พรมฉกรรจ์ พรมฉกรรจ์ 11/2561

งานเทศบาล เก็บขยะสองข้างทาง ลงวนัที่ 2/10/2560

ท าความสะอาดรอบๆ อาคาร ส้ินสุด 31/3/2561

ส านักงาน พื้นที่หมู่ 6,7,12,16,17



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือ วงเงนิที่จะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รบักำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ที่ หรอืจัดจ้ำง ซ้ือหรอืจ้ำง หรอืจ้ำง และรำคำที่ตกลงซ้ือ โดยสรปุ ของสัญญำหรอืข้อตกลง

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

12 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา 54,000.00       54,000.00     ตกลงราคา นางสาวศรีสุภางค์ 54,000.00     นางสาวศรีสุภางค์ ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

ท าความสะอาดอาคาร และโรง ภจูอมจิต ภจูอมจิต 12/2561

อาหารศพด. ดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ ลงวนัที่ 2/10/2560

และสนามหญ้าศพด.และงานอื่น ส้ินสุด 31/3/2561

ตามที่ได้รับมอบหมาย พื้นที่ศพด.

บา้นโพนสวา่งและศพด.หว้ยตาด

13 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา 54,000.00       54,000.00     ตกลงราคา นายวรกิจ ไชยค าภา 54,000.00     นายวรกิจ ไชยค าภา ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

รักษาความปลอดภยั ดูแลทรัพย์ 13/2561

สินและอาคารสถานที่ไม่ใหเ้กิด ลงวนัที่ 2/10/2560

ความเสียหาย พื้นที่ ทต.นาดอกค า ส้ินสุด 31/3/2561

14 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา 54,000.00       54,000.00     ตกลงราคา นางสาวหนึ่งฤทยั 54,000.00     นางสาวหนึ่งฤทยั ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

ปฏบิติังานด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับ นาใคร นาใคร 14/2561

งานการศึกษา วเิคราะห ์วนิิจฉัย ลงวนัที่ 2/10/2560

ปญัหา่พฒันาทางด้านสาธารณสุข ส้ินสุด 31/3/2561

และปฏบิติังานอื่นที่เกี่ยวข้อง

15 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา 54,000.00       54,000.00     ตกลงราคา นางสาวเปรมยุดา 54,000.00     นางสาวเปรมยุดา ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

ปฏบิติังานด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับ วงค์ศิลา วงค์ศิลา 15/2561

งานการศึกษา วเิคราะห ์วนิิจฉัย ลงวนัที่ 2/10/2560

ปญัหา่พฒันาทางด้านสาธารณสุข ส้ินสุด 31/3/2561

และปฏบิติังานอื่นที่เกี่ยวข้อง



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือ วงเงนิที่จะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รบักำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ที่ หรอืจัดจ้ำง ซ้ือหรอืจ้ำง หรอืจ้ำง และรำคำที่ตกลงซ้ือ โดยสรปุ ของสัญญำหรอืข้อตกลง

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

16 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา 54,000.00       54,000.00     ตกลงราคา นางสาวธนนัน 54,000.00     นางสาวธนนัน ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

ปฏบิติังานด้านแผนงานวเิคราะห ์ แสงอารยกุล แสงอารยะกุล 16/2561

วจิัย ประสานแผนประมวลแผน ลงวนัที่ 2/10/2560

เพื่อเสนอแนะ เพื่อประกอบการ ส้ินสุด 31/3/2561

ก าหนดนโยบายจัดท าแผนหรือ

โครงการ ติดตามประเมิณผลการ

ด าเนินงานตามแผนและโครงการ

ต่างๆ

17 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา 54,000.00       54,000.00     ตกลงราคา นางสาวสาริตา 54,000.00     นางสาวสาริตา ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

ท าความสะอาดอาคาร และโรง- พรมผัน พรมผัน 17/2561

อาหารศพด. ดูแล บ ารุงรักษาต้น ลงวนัที่ 2/10/2560

ไม้ และสนามหญ้าศพด.และ ส้ินสุด 31/3/2561

งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย พื้นที่

ศพด.บา้นน้ าสวยหว้ยปลาดุก

18 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา 54,000.00       54,000.00     ตกลงราคา นางสาวชลิตา 54,000.00     นางสาวชลิตา ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

ปฏบิติังานด้านกิจการสภา เช่น ปอ้งภยั ปอ้งภยั 18/2561

รวบรวมข้อมูลและการจัดพมิพ์ ลงวนัที่ 2/10/2560

เอกสาร ฯลฯ และปฏบิติังานอื่น ส้ินสุด 31/3/2561

ที่เกี่ยวข้อง



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือ วงเงนิที่จะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รบักำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ที่ หรอืจัดจ้ำง ซ้ือหรอืจ้ำง หรอืจ้ำง และรำคำที่ตกลงซ้ือ โดยสรปุ ของสัญญำหรอืข้อตกลง

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

19 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา 9,000.00         9,000.00       ตกลงราคา นางสาวสาริศา 9,000.00      นางสาวสาริศา ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

ท าความสะอาดอาคาร และโรง- จันเพง็ จันเพง็ 19/2561

อาหารศพด. ดูแล บ ารุงรักษาต้น ลงวนัที่ 2/10/2560

ไม้ และสนามหญ้าศพด.และ ส้ินสุด 31/10/2560

งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย พื้นที่

ศพด.หว้ยเตย และศพด.วดัวเิวก

ทปีาราม

20 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา 18,000.00       18,000.00     ตกลงราคา นายเตชิน อาจแก้ว 18,000.00     นายเตชิน อาจแก้ว ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

ดูแลเกี่ยวกับงาน ICT ชุมชน 20/2561

เทศบาลค าบลนาดอกค า ดูแล ลงวนัที่ 2/10/2560

อุปกรณ์และพร้อมใหบ้ริการ ส้ินสุด 30/11/2560

ประชาชนในเขตพื้นที่ ต.นาดอกค า

21 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา 9,000.00         9,000.00       ตกลงราคา นางสาวจิราภรณ์ 9,000.00      นางสาวจิราภรณ์ ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

จัดเตรียมเอกสารส าหรับการเตรียม สอนดี สอนดี 21/2561

ความพร้อม ประจ าปกีารศึกษา ลงวนัที่ 2/10/2560

2560 จัดท าแผนดารสอน ดูแล ส้ินสุด 31/10/2560

รักษาความเรียบร้อย อาคาร

สถานที่โรงเรียนเทศบาลนาดอกค า

(เทศบาล 1)



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือ วงเงนิที่จะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รบักำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ที่ หรอืจัดจ้ำง ซ้ือหรอืจ้ำง หรอืจ้ำง และรำคำที่ตกลงซ้ือ โดยสรปุ ของสัญญำหรอืข้อตกลง

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

22 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา 9,000.00         9,000.00       ตกลงราคา นางทพิวลัย์ 9,000.00      นางทพิวลัย์ ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

จัดเตรียมเอกสารส าหรับการเตรียม สุโนนคุณ สุโนนคุณ 22/2561

ความพร้อม ประจ าปกีารศึกษา ลงวนัที่ 2/10/2560

2560 จัดท าแผนดารสอน ดูแล ส้ินสุด 31/10/2560

รักษาความเรียบร้อย อาคาร

สถานที่โรงเรียนเทศบาลนาดอกค า

(เทศบาล 1 )

23 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา 9,000.00         9,000.00       ตกลงราคา นางสาววสิสุดา 9,000.00      นางสาววสิสุดา ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

จัดเตรียมเอกสารส าหรับการเตรียม สุโนนคุณ สุโนนคุณ 23/2561

ความพร้อม ประจ าปกีารศึกษา ลงวนัที่ 2/10/2560

2560 จัดท าแผนดารสอน ดูแล ส้ินสุด 31/10/2560

รักษาความเรียบร้อย อาคาร

สถานที่โรงเรียนเทศบาลนาดอกค า

(เทศบาล 1 )

24 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา 9,000.00         9,000.00       ตกลงราคา นางสาวอภสัรา 9,000.00      นางสาวอภสัรา ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

จัดเตรียมเอกสารส าหรับการเตรียม สอนสุภาพ สอนสุภาพ 24/2561

ความพร้อม ประจ าปกีารศึกษา ลงวนัที่ 2/10/2560

2560 จัดท าแผนดารสอน ดูแล ส้ินสุด 31/10/2560

รักษาความเรียบร้อย อาคาร

สถานที่โรงเรียนเทศบาลนาดอกค า

(เทศบาล 1 )



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือ วงเงนิที่จะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รบักำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ที่ หรอืจัดจ้ำง ซ้ือหรอืจ้ำง หรอืจ้ำง และรำคำที่ตกลงซ้ือ โดยสรปุ ของสัญญำหรอืข้อตกลง

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

25 ซ้ือวสัดุส านักงาน (ธงชาติ/ธงตรา 11,540.00       11,540.00     ตกลงราคา ร้านทวภิณัฑ์ 11,540.00     ร้านทวภิณัฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

สัญลักษณ์) 1/2561

ลงวนัที่ 6/10/260

ส้ินสุด 13/10/2560

26 ซ้ือวสัดุส านักงาน (งานด้านสวสัดิ 14,250.00       14,250.00     ตกลงราคา ร้านบบี ีคอม 14,250.00     ร้านบบี ีคอม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

การสังคม) จ านวน 2 รายการ 2/2561

ลงวนัที่ 10/10/2560

ส้ินสุด 19/10/2560

27 ซ้ือวสัดุส านักงานงานบา้นงานครัว 9,575.00         9,575.00       ตกลงราคา ร้านทวภิณัฑ์ 9,575.00      ร้านทวภิณัฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

จ านวน 13 รายการ 3/2561

ลงวนัที่ 16/10/2560

ส้ินสุด 25/10/2560

28 ซ้ือวสัดุส านักงาน (ส านักปลัด) 20,370.00       20,370.00     ตกลงราคา ร้านทวภิณัฑ์ 20,370.00     ร้านทวภิณัฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

จ านวน 21 รายการ 4/2561

ลงวนัที่ 16/10/2560

ส้ินสุด 25/10/2560

29 ซ้ือวสัดุส านักงาน  (ใบส่ังซ้ือน้ ามัน) 2,400.00         2,400.00       ตกลงราคา รุ่งฤทธิธ์รุกิจการ 2,400.00      รุ่งฤทธิธ์รุกิจการ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

กองคลัง จ านวน 30 เล่ม พมิพ์ พมิพ์ 5/2561

ลงวนัที่ 18/10/2560

ส้ินสุด 30/10/2560



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือ วงเงนิที่จะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รบักำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ที่ หรอืจัดจ้ำง ซ้ือหรอืจ้ำง หรอืจ้ำง และรำคำที่ตกลงซ้ือ โดยสรปุ ของสัญญำหรอืข้อตกลง

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

30 จ้างซ้อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 4,800.00         4,800.00       ตกลงราคา ร้านไพบลูย์ 4,800.00      ร้านไพบลูย์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

(หอ้งปลัด) การไฟฟา้ การไฟฟา้ 1/2561

ลงวนัที่ 10/10/2560

ส้ินสุด 18/10/2560

31 จ้างซ่อมแซม (รถบรรทกุขยะ) 2,700.00         2,700.00       ตกลงราคา นางจงจิตร 2,700.00      นางจงจิตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

50-6515 เลย สอนสุภาพ สอนสุภาพ 2/2561

ลงวนัที่ 24/10/2560

ส้ินสุด 27/10/2560

32 จ้างจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ เนื่อง 70,000.00       70,000.00     ตกลงราคา ร้าน ช.ศึกษาภณัฑ์ 70,000.00     ร้าน ช. ศึกษาภณัฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

ในงานพระราชพธิถีวายพระเพลิง 3/2561

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ ลงวนัที่ 24/10/2560

ปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช (ร.9) ส้ินสุด26/10/2560

33 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านักงาน 3,880.00         3,880.00       ตกลงราคา ร้านบบี ีคอม 3,880.00      ร้านบบี ีคอม ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

(คอมพวิเตอร์) ส านักปลัด 4/2561

ลงวนัที่ 31/10/2560

ส้ินสุด 3/11/2560



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือ วงเงนิที่จะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รบักำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ที่ หรอืจัดจ้ำง ซ้ือหรอืจ้ำง หรอืจ้ำง และรำคำที่ตกลงซ้ือ โดยสรปุ ของสัญญำหรอืข้อตกลง

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

34 ซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียนใน 148,061.00     148,061.00    ตกลงราคา บ.แมร่ี แอน แดร่ี 148,061.00   บ.แมร่ี แอน แดรี ราคาเหมาะสม สัญญาซ้ือขาย

สังกัดเทศบาลและสพฐ. และศพด. โปรดักส์ จ ากัด โปรดักส์ จ ากัด 01/2561

ในสังกัดเทศบาลต าบลนาดอกค า ลงวนัที่ 12/10/2560

(ประจ าเดือน ตุลาคม 2560 ปดิ ส้ินสุด 31/10/2560

เทอม)

                                                                                                                                                   (นางณัฏฐ์นันธ์  ภาพันธ)์

                                                                                                              (ลงชื่อ)สิบต ารวจโท........................................................ปลัดเทศบาลต าบลนาดอกค า

                                                                                                                                                        (ไพฑูรย์   ภูคงคา)

                                                                                                                       (ลงชื่อ).......................................................................ผู้อ านวยการกองคลัง





















                                                                                                                                                   (นางณัฏฐ์นันธ์  ภาพันธ)์

                                                                                                              (ลงชื่อ)สิบต ารวจโท........................................................ปลัดเทศบาลต าบลนาดอกค า

                                                                                                                                                        (ไพฑูรย์   ภูคงคา)

                                                                                                                       (ลงชื่อ).......................................................................ผู้อ านวยการกองคลัง


