
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 ปฏบิติังาน 54,000.00      54,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทร์จิรา 54,000.00    นางสาวจันทร์จิรา ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

บริหารทั่วไปในกองคลังเทศบาลต าบล ทพิย์โพธิสิ์งห์ ทพิย์โพธิสิ์งห์ 35/2561
นาดอกค า เช่น รับ-ส่ง หนังสือ พมิพเ์อกสาร ลงวนัที่ 2/4/2561
หนังสือโต้ตอบหน่วยงานราชการต่างๆ ส้ินสุด 30/9/2561
ตามที่ได้รับมอบหมาย บนัทกึข้อมูลต่างๆ
ในระบบคอมพวิเตอร์และปฏบิติังานที่ผู้วา่
จ้างมอบหมาย

2 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา ท าความ 54,000.00      54,000.00    เฉพาะเจาะจง นายกล้องหล้า พาติด 54,000.00    นายกล้องหล้า พาติด ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง
สะอาด เช็คความพร้อมเคร่ืองยนต์ 36/2561
ความพร้อมของรถยนต์ใหบ้ริการข้าราชการ ลงวนัที่ 2/4/2561
บคุลากรเจ้าหน้าที่ ติดต่อราชการ รับ-ส่ง ส้ินสุด 30/9/2561
หนังสือระหวา่งหน่วยงานราชการและเอกชน

3 จ้างพนักงานประจ ารถตักหน้า-ขุดหลัง 54,000.00      54,000.00    เฉพาะเจาะจง นายกันยา  ไชยคีรี 54,000.00    นายกันยา  ไชนคีรี ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง
รับผิดชอบงานขับรถ ดูแลและบ ารุงรักษา 37/2561
รถตักหน้า-ขุดหลัง รับผิดชอบงานขุดลอก ลงวนัที่ 2/4/2561
ราง คลองสาธารณะในพื้นที่และปรับปรุง ส้ินสุด 30/9/2561
สภาพภมูิทศัน์ใหส้วยงาม งานวางทอ่ระบายน้ า
ขุดฝังกลบขยะและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

สรปุผลกำรด ำเนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน  2561
เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย 

ข้อมูล ณ วันที่   30   เดือน  เมษำยน  2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
4 จ้างพนักงานขับรถกระเช้า รับผิดชอบงาน 54,000.00      54,000.00    เฉพาะเจาะจง นายชาติพทิกัษ ์ 54,000.00    นายชาติพทิกัษ์ ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

ขับรถ และดูแลบ ารุงรักษารถกระเช้าไฟฟา้ สุจิมงคล สุจิมงคล 38/2561
ตัดกิ่งไม้ออกจากสายไฟฟา้ในพื้นที่ ปรับปรุง ลงวนัที่ 2/4/2561
ภมูิทศัน์ของพื้นที่ใหส้วยงาม ช่วยตกแต่งสถาน ส้ินสุด 30/9/2561
ที่รัฐพธิต่ีางๆ และงานอื่นที่ผู้จ้างได้มอบหมาย

5 จ้างพนักงานประจ ารถ ปฏบิติัหน้าที่ช่วย 54,000.00      54,000.00    เฉพาะเจาะจง นายเชาวลิต 54,000.00    นายเชาวลิต ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง
พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟา้ ดูแลและบ ารุง ฝ่ายสงค์ ฝ่ายสงค์ 39/2561
รักษาท าความสะอาดรถกระเช้าไฟฟา้ ช่วย ลงวนัที่ 2/4/2561
ตัดกิ่งไม้ออกจากสายไฟฟา้ในพื้นที่ ช่วยปรับ ส้ินสุด 30/9/2561
ปรุงภมูิทศัน์ของพื้นที่ใหส้วยงาม และปฏบิติั
งานตามที่ผู้วา่จ้างมอบหมาย

6 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาปฏบิติังาน 54,000.00      54,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวพชิชาภา 54,000.00    นางสาวพชิชาภา ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง
ทั่วไปในกองช่าง เทศบาลต าบลนาดอกค า เช่น อุปชัฌาย์ศรี อุปชัฌาย์ศรี 40/2561
รับ-ส่ง หนังสือ พมิพเ์อกสารหนังสือโต้ตอบ ลงวนัที่ 2/4/2561
หน่วยงานราชการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ส้ินสุด 30/9/2561
บนัทกึข้อมูลต่างๆ ในระบบคอมพวิเตอร์ และ
ปฏบิติังานตามที่ผู้วา่จ้างมอบหมาย

7 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาเปน็ลูกมือช่าง 54,000.00      54,000.00    เฉพาะเจาะจง นายฤทธไิกร 54,000.00    นายฤทธไิกร ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง
เขียนแบบ ปฏบิติังานเขียนแบบคัดลอกแบบ ประสงค์สุข ประสงค์สุข 41/2561
แปลนอาคาร เส้นทาง คัดลอกหรือเขียนแบบ ลงวนัที่ 2/4/2561
ต่างๆ เช่น พื้นราบและแบบแสดงระดับของ ส้ินสุด 30/9/2561
ทางและงานอื่นที่ผู้วา่จ้างมอบหมาย



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
9 จ้างลูกมือช่างส ารวจ ปฏบิติังานเกี่ยวกับการ 18,000.00      18,000.00    เฉพาะเจาะจง นายพพิฒัน์  เนธบิตุร 18,000.00    นายพพิฒัน์ เนธบิตุร ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

ส ารวจเพื่อหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะและ 42/2561
ขนาดของภมูิประเทศ การหาค่าพกิัดของจุด ลงวนัที่ 2/4/2561
ต าแหน่งต่างๆ โดยอาศัยข้อมูล จาการส ารวจ สส้ินสุด 31/5/2561
และค านวณราคาที่ดิน ทรัพย์สิน

9 จ้างเหมาบริการบคุคลจัดท าแผนปฏบิติัการสอน 13,500.00      13,500.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ์ 13,500.00    นางสาวจิราภรณ์ ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง
จัดเตรียมตกแต่งหอ้งเรียน จัดท าเอกสารส าหรับ สอนดี สอนดี 43/2561
การเรียนการสอน ดูแลความเรียบร้อยโรงเรียน ลงวนัที่ 2/4/2561
เทศบาลนาดอกค า จัดท าเอกสารเกี่ยวกับ ส้ินสุด 15/5/2561
นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับเปดิเทอม
จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ส าหรับมอบตัว
นักเรียน จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์ส าหรับการเรียน
การสอน

10 จ้างเหมาบริการบคุคลจัดท าแผนปฏบิติัการสอน 13,500.00      13,500.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภสัรา 13,500.00    นางสาวอาภสัรา ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง
จัดเตรียมตกแต่งหอ้งเรียน จัดท าเอกสารส าหรับ สอนสุภาพ สอนสุภาพ 44/2561
การเรียนการสอน ดูแลความเรียบร้อยโรงเรียน ลงวนัที่ 2/4/2561
เทศบาลนาดอกค า จัดท าเอกสารเกี่ยวกับ ส้ินสุด 15/5/2561
นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับเปดิเทอม
จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ส าหรับมอบตัว
นักเรียน จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์ส าหรับการเรียน
การสอน



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
11 จ้างเหมาบริการบคุคลจัดท าแผนปฏบิติัการสอน 13,500.00      13,500.00    เฉพาะเจาะจง นางสาววสิสุดา 13,500.00    นางสาววสิสุดา ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

จัดเตรียมตกแต่งหอ้งเรียน จัดท าเอกสารส าหรับ สุโนนคุณ สุโนนคุณ 45/2561
การเรียนการสอน ดูแลความเรียบร้อยโรงเรียน ลงวนัที่ 2/4/2561
เทศบาลนาดอกค า จัดท าเอกสารเกี่ยวกับ ส้ินสุด 15/5/2561
นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับเปดิเทอม
จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ส าหรับมอบตัว
นักเรียน จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์ส าหรับการเรียน
การสอน

12 จ้างเหมาบริการบคุคลจัดท าแผนปฏบิติัการสอน 13,500.00      13,500.00    เฉพาะเจาะจง นางทพิย์วลัย์ 13,500.00    นางทพิย์วลัย์ ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง
จัดเตรียมตกแต่งหอ้งเรียน จัดท าเอกสารส าหรับ สุโนนคุณ สุโนนคุณ 46/2561
การเรียนการสอน ดูแลความเรียบร้อยโรงเรียน ลงวนัที่ 2/4/2561
เทศบาลนาดอกค า จัดท าเอกสารเกี่ยวกับ ส้ินสุด 15/5/2561
นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับเปดิเทอม
จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ส าหรับมอบตัว
นักเรียน จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์ส าหรับการเรียน
การสอน

13 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาตัดหญ้าบริเวณ 54,000.00      54,000.00    เฉพาะเจาะจง นายทองค า 54,000.00    นายทองค า ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง
รอบอาคารส านักงานเทศบาล เก็บขยะสองข้าง ศรีมหานาม ศรีมมหานาม 47/2561
ทาง เก็บขยะท าความสะอาดรอบๆบริเวณ ลงวนัที่ 2/4/2561
อาคารส านักงาน และพื้นที่หมู่ 1, 2, 5, 13, 14 ส้ินสุด 30/9/2561
และ 15 ต าบลนาดอกค า



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
14 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาตัดหญ้าบริเวณ 54,000.00      54,000.00    เฉพาะเจาะจง นายธนพฒัน ฝาระมี 54,000.00    นายธนพฒั  ฝาระมี ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

รอบอาคารส านักงานเทศบาล เก็บขยะสองข้าง 48/2561
ทาง เก็บขยะท าความสะอาดรอบๆบริเวณ ลงวนัที่ 2/4/2561
อาคารส านักงาน พื้นที่หมู่ 3, 4, 8, 9 และ 10 ส้ินสุด 30/9/2561
ต าบลนาดอกค า

15 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาท าความสะอาด 54,000.00      54,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวศรีสุภางค์ 54,000.00    นางสาวศรีสุภางงค์ ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง
อาคารและโรงอาหาร ศพด. ดูแล บ ารุงรักษา ภจูอมจิตร ภจูอมจิตร 49/2561
ต้นไม้และสนามหญ้า ศพด.บา้นโพนสวา่งและ ลงวนัที่ 2/4/2561
ศพด.หว้ยตาด และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ส้ินสุด 30/9/2561

16 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาท าความสะอาด 54,000.00      54,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวสาริตา 54,000.00    นางสาวสาริตา ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง
อาคารและโรงอาหาร ศพด. ดูแล บ ารุงรักษา พรมผัน พรมผัน 50/2561
ต้นไม้และสนามหญ้า ศพด.บา้นน้ าสวนหว้ย ลงวนัที่ 2/4/2561
ปลาดุก และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ส้ินสุด 30/9/2561

17 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาท าความสะอาด 54,000.00      54,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวสาริศา 54,000.00    นางสาวสาริศา ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง
อาคารและโรงอาหาร ศพด. ดูแล บ ารุงรักษา จันเพง็ จันเพง็ 51/2561
ต้นไม้และสนามหญ้า ศพด.หว้ยเตย และ ศพด. ลงวนัที่ 2/4/2561
วดัวเิวกทปีาราม และงานอื่นตามที่ได้รับมอบ ส้ินสุด 30/9/2561
หมาย



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
18 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาปฏบิติังานด้าน 54,000.00      54,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวหนึ่งฤทยั 54,000.00    นางสาวหนึ่งฤทยั ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

สาธารณะสุขเกี่ยวกับงานการศึกษา วเิคราะห์ นาใคร นาใคร 52/2561
วนิิจฉัยปญัหาพฒันาทางด้านสาธารณะสุข เช่น ลงวนัที่ 2/2561
การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ การสุขาภบิาล ส้ินสุด 30/9/2561
และการควบคุมโรค เปน็ต้น และปฏบิติังาน
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

19 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาปฏบิติังานด้าน 54,000.00      54,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวเปรมยุดา 54,000.00    นางสาวเปรมยุดา ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง
สาธารณะสุขเกี่ยวกับงานการศึกษา วเิคราะห์ วงค์ศิลา วงค์ศิลา 53/2561
วนิิจฉัยปญัหาพฒันาทางด้านสาธารณะสุข เช่น ลงวนัที่ 2/4/2561
การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ การสุขาภบิาล ส้ินสุด 30/9/2561
และการควบคุมโรค เปน็ต้น และปฏบิติังาน
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

20 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาปฏบิติังานด้าน 54,000.00      54,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวธนนัน 54,000.00    นางสาวธนนัน ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง
แผนงานวเิคราะห ์วจิัย ประสานแผนประมวล แสงอารยะกุล แสงอารยะกุล 54/2561
แผน เพื่อเสนอแนะ เพื่อประกอบการก าหนด ลงวนัที่ 2/4/2561
นโยบายจัดท าแผนหรือโครงการติดตามประเมิน ส้ินสุด 30/9/2561
ผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ 
และปฏบิติังานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

21 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาปฏบิติังาน 54,000.00      54,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวชลิตา 54,000.00    นางสาวชลิตา ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง
เกี่ยวกับงานด้านกิจการสภา เช่น รวบรวมข้อมุล ปอ้งภยั ปอ้งภยั 55/2561
และงานจัดพมิพเ์อกสารฯลฯ และปฏบิติัหน้าที่ ลงวนัที่ 2/4/2561
อื่นที่เกี่ยวข้อง ส้ินสุด 30/9/2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
22 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา ตัดหญ้าบริเวณ 54,000.00      54,000.00    เฉพาะเจาะจง นายเตชิน อาจแก้ว 54,000.00    นายเตชิน  อาจแก้ว ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

รอบอาคารส านักงานเทศบาล เก็บขยะ ท าความ 56/2561
สะอาดรอบๆบริเวณอาคารส านักงานและงาน ลงวนัที่ 2/4/2561
อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ส้ินสุด 30/9/2561

23 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดารักษาความ 54,000.00      54,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวรกิจ  ไชยค าภา 54,000.00    นายวรกิจ  ไชยค าภา ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง
ปลอดภยั ดูแลทรัพย์สิน และอาคารสถานที่ 57/2561
ไม่ใหเ้กิดความเสียหาย และงานอื่นๆตามที่ ลงวนัที่ 2/4/2561
ได้รับมอบหมาย ส้ินสุด 30/9/2561

24 จ้างเหมาท าปา้ยแนวเขตปกปอ้งทรัพยากร 500.00          500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 500.00        ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
ทอ้งถิ่น ปา่โคกผาด า หมู่ที่ 8 ต าบลนาดอกค า 48/2561

ลงวนัที่ 9/4/2561
ส้ินสุด 2/5/2561

25 จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการอนุรักษ์ 20,000.00      20,000.00    เฉพาะเจาะจง นางอัมพร ศรีบริุนทร์ 20,000.00    นางอัมพร ศรีบริุนทร์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
พนัธกุรรมพชื วนัทื่ 4-20 เมษายน 2561 49/2561

ลงวนัที่ 9/4/2561
ส้ินสุด 2/5/2561

26 จ้างเหมาท าปา้ยประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 500.00          500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 500.00        ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
2561 ขนาด 1x2, 1.5x2 เมตร 50/2561

ลงวนัที่ 11/4/2561
ส้ินสุด 17/4/2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
27 จ้างเหมาประกอบอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 10,625.00      10,625.00    เฉพาะเจาะจง นางอัมพร ศรีบริุนทร์ 10,625.00    นางอัมพร ศรีบริุนทร์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

โครงการจัดกิจกรรมวนัผู้สูงอายุ 2561 51/2561
ลงวนัที่ 11/4/2561
ส้ินสุด 19/4/2561

28 จ้างท าปา้ยวนัผู้สูงอายุ ขนาด 2x5 เมตร 1,000.00       1,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 1,000.00      ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
52/2561

ลงวนัที่ 11/4/2561
ส้ินสุด 17/4/2561

29 จ้างซ่อมแซมรถบรรทกุน้ าดับเพลิง หมายเลข 2,485.00       2,485.00      เฉพาะเจาะจง นางจงจิตร 2,485.00      นางจงจิตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
ทะเบยีน 81-7695 เลย จ านวน 4 รายการ สอนสุภาพ สอนสุภาพ 53/2561

ลงวนัที่ 18/4/2561
ส้ินสุด 27/4/2561

30 จ้างเหมามหรศพการแสดงดนตรีลูกทุ่งหมอล า 30,000.00      30,000.00    เฉพาะเจาะจง ทเีค. T.K. โปรโมชั่น 30,000.00    ทเีค. T.K. โปรโมชั่น ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
โครงการจัดงานประเพณีบญุบั้งไฟ (มลชัยโปรโมชั่น2007) (มลชัยโปรโมชั่น2007) 54/2561
ประจ าป ี2561 ลงวนัที่ 19/4/2561

ส้ินสุด 10/5/2561
31 ซ้ือวสัดุส านักงาน (ตรายางชื่อข้อความ) 2,640.00       2,640.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทธิธ์รุกิจการ 2,640.00      ร้านรุ่งฤทธิธ์รุกิจการ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

(กองคลัง) พมิพ์ พมิพ์ 55/2561
ลงวนัที่ 5/4/2561
ส้ินสุด 19/4/2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
32 วสัดุอุปกรณ์โครงการอันเนื่องฯการอนุรักษ์ 13,156.00      13,156.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ศักษาภณัฑ์ 13,156.00    บริษทั ศึกษาภณัฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

พนัธกุรรมฯ ขอนแก่นเลย ขอนแก่นเลย 56/2561
ลงวนัที่ 9/4/2561
ส้ินสุด 12/4/2561

33 ซ้ือทรายอะเบทจ านวน 22 ถัง 65,000.00      65,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านทพิปภาครุภณัฑ์ 65,000.00    ร้านทพิปภาครุภณัฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
57/2561

ลงวนัที่ 10/4/2561
ส้ินสุด 17/4/2561

34 ซ้ือน้ ายาพน่หมอกควนัเดลต้าเมทริส 1% 79,200.00      79,200.00    เฉพาะเจาะจง ร้านโชคสิริสปอร์ต 79,200.00    ร้านโชคสิริสอร์ต ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 66 ลิตรๆ 1,200 บาท 58/2561

ลงวนัที่ 10/4/2561
ส้ินสุด 17/4/2561

35 ซ้ือปั้มซับเมอร์ส 1.5 HP พร้อม Control Box 22,200.00      22,200.00    เฉพาะเจาะจง ร้านอมรการไฟฟา้ 22,200.00    ร้านอมรการไฟฟา้ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 1 เคร่ือง 59/2561

ลงวนัที่ 10/4/2561
ส้ินสุด 20/4/2561

36 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์จัดโครงการจัดกิจกรรมวนัผู้ 3,375.00       3,375.00      เฉพาะเจาะจง นางอัมพร ศรีบริุนทร์ 3,375.00      นางอัมพร ศรีบริุนทร์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
สูงอายุ ประจ าป ี2561 จ านวน 7 รายการ 60/2561

ลงวนัที่ 10/4/2561
ส้ินสุด 17/4/2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
37 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (กองช่าง) 7,000.00       7,000.00      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 7,000.00      สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

ประจ าเดือน มีนาคม 2561 นาด้วง จ ากัด นาด้วง จ ากัด 61/2561
ลงวนัที่ 20/4/2561
ส้ินสุด 1/5/2561

38 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (ส านักปลัด) 19,500.00      19,500.00    เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 19,500.00    สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
ประจ าเดือน มีนาคม 2561 นาด้วง จ ากัด นาด้วง จ ากัด 62/2561

ลงวนัที่ 20/4/2561
ส้ินสุด 1/5/2561

39 ซ้ือวสัดุส านักงานจ านวน 10 รายการ 27,690.00      27,692.00    เฉพาะเจาะจง ร้านบบี ีคอม 27,690.00    ร้านบบี ีคอม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
(งานสวสัดิการสังคม) 63/2561

ลงวนัที่ 23/4/2561
ส้ินสุด 2/5/2561

40 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 21 รายการ 17,334.00      17,334.00    เฉพาะเจาะจง ร้านทวภิณัฑ์ 17,334.00    ร้านทวภิณัฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
64/2561

ลงวนัที่ 26/4/2561
ส้ินสุด 7/5/2561

                      (ลงช่ือ).......................................................................ผูอ้  ำนวยกำรกองคลงั

                                               (นำงณฏัฐ์นนัธ์  ภำพนัธ)์

       (ลงช่ือ)สิบต ำรวจโท........................................................ปลดัเทศบำล

                                                        (ไพฑูรย ์  ภูคงคำ)


