
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 ตัดหญ้า 18,000.00       18,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเตชิน  อาจแก้ว 18,000.00      นายเตชิน  อาจแก้ว ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

สองข้างทางรอบๆบริเวณเทศบาล และ 32/2561
เก็บขยะสองข้างทางและงานอื่นๆ ลงวนัที่ 3/1/2561
ตามที่ได้รับมอบหมาย ส้ินสุด 31/3/2561

2 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา ปฏบิติังาน 27,000.00       27,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอภนิันท์ 27,000.00      นายอภนิันท์ ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง
บริการทั่วไปภายในโรงเรียนเทศบาล นันวงศ์ นันทวงศ์ 33/2561
นาดอกค า (เทศบาล1) เช่น ดูแลรักษา ลงวนัที่ 3/1/2561
ท าความสะอาดเรียบร้อย พร้อมทั้งรักษา ส้ินสุด 31/3/2561
ความปลอดภยัอุปกรณ์ อาคาร สถานที่
โรงเรียนเทศบาลนาดอกค า (เทศบาล1)
และปฏบิติัหน้าที่ตามที่ผู้วา่จ้างมอบหมาย

3 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานยนต์รถบรรทกุ 8,500.00        8,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั อุดรกระจก 8,500.00        บริษทั อุดรกระจก ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
น้ าดับเพลิงทะเบยีน 81-9573 เลย เปล่ียน ยนต์ จ ากัด ยนต์ จ ากัด 17/2561
กระจกหน้า 2 ชั้น ลงวนัที่ 5/1/2561

ส้ินสุด 10/1/2561

สรปุผลกำรด ำเนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม  2561
เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย 

ข้อมูล ณ วันที่   31   เดือน  มกรำคม  2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
4 จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการ 6,000.00        6,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ์ 6,000.00        นางสาวจิราภรณ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

อนุรักษพ์นัธพ์ชือันเนื่องมาจากพระราช ตอนหวา้น ตองหวา้น 18/2561
ด าริสมเด็จพระเทพพรัตนสุดฯ ลงวนัที่ 5/1/2561
สยามบรมราชกุมารี ส้ินสุด 10/1/2561

5 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวนัและ 9,600.00        9,600.00      เฉพาะเจาะจง นางอัมพร 9,600.00        นางอัมพร ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
อาหารวา่ง โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ ศรีบริุนทร์ ศรีบริุทร์ 19/2561
ด้านเทคโนโลยี ลงวนัที่ 11/1/2561

ส้ินสุด 16/1/2561
6 จ้างจัดท าปา้ยโครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ 2,000.00        2,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 2,000.00        ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

ชาติ ประจ าป ี2561 20/2561
ลงวนัที่ 12/1/2561
ส้ินสุด 17/1/2561

7 จ้างจัดงานเคร่ืองเล่นสนามวนัเด็กแหง่ชาติ 4,000.00        4,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา 4,000.00        นางสาวสุนิสา ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
ประจ าป ี2561 ช าทองไหล ช าทองไหล 21/2561

ลงวนัที่ 12/1/2561
ส้ินสุด 17/1/2561

8 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านักงานคอมพวิ 4,400.00        4,400.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบบี ีคอม 4,400.00        ร้านบบี ีคอม ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
เตอร์และปร้ินเตอร์ (กองคลัง) 22/2561

ลงวนัที่ 16/1/2561
ส้ินสุด 26/1/2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
9 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์รถกระเช้ากองช่าง 31,100.00       31,100.00     เฉพาะเจาะจง นาด้วงยางยนต์ 31,100.00      นาด้วงยางยนต์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

ทะเบยีน 81-7558 เลย 23/2561
ลงวนัที่ 22/1/2561
ส้ินสุด 25/1/2561

10 จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการฝึกอบรม 9,000.00        9,000.00      เฉพาะเจาะจง นางอัมพร 9,000.00        นางอัมพร ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
ปฏบิติัฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น ต าบล ศรีบริุทร์ ศรีบริุนทร์ 24/2561
นาดอกค า ลงวนัที่ 22/1/2561

ส้ินสุด 25/1/2561
11 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์รถตักหน้า-ขุดหลัง 46,400.00       46,400.00     เฉพาะเจาะจง นางจงจิตร 46,400.00      นางจงจิตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

ทะเบยีน ต.ค.6105 เลย สอนสุภาพ สอนสุภาพ 25/2561
ลงวนัที่ 24/1/2561
ส้ินสุด 29/1/2561

12 จ้างท าปา้ยโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ 600.00           600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 600.00          ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
พฒันาเด็กเล็กและอนุบาลสานสัมพนัธ์ 26/2561

ลงวนัที่ 29/1/2561
ส้ินสุด 1/2/2561

13 จ้างเหมาประกอบอาหาร เคร่ืองด่ืม คณะ 1,500.00        1,500.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ์ 1,500.00        นางสาวจิราภรณ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
กรรมการ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ ตองหวา้น ตองหวา้น 27/2561
พฒันาเด็กเล็กนาดอกค า ลงวนัที่ 31/1/2561

ส้ินสุด 5/2/2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
14 ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ในการจัดอบรมเพิ่ม 2,945.00        2,945.00      เฉพาะเจาะจง ร้านทวภิณัฑ์ 2,945.00        ร้านทวภิณัฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

ศักยภาพทางเทคโนโลยีใหชุ้มชนต าบล 25/2561
นาดอกค า ลงวนัที่ 11/1/2561

ส้ินสุด 16/1/2561
15 จัดซ้ือขนมและของเล่นโครงการจัดงาน 11,005.00       11,005.00     เฉพาะเจาะจง นางอัมพร 11,005.00      นางอัมพร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

วนัเด็กแหง่ชาติประจ าป ี2561 ศรีบริุนทร์ ศรีบริุนทร์ 26/2561
ลงวนัที่ 12/1/2561
ส้ินสุด 17/1/2561

16 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (กองช่าง) 7,200.00        7,200.00      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 7,200.00        สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
นาด้วง จ ากัด นาด้วง จ ากัด 27/2561

ลงวนัที่ 16/1/2561
ส้ินสุด 25/1/2561

17 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (ส านักปลัด) 13,900.00       13,900.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 13,900.00      สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
นาด้วง จ ากัด นาด้วง จ ากัด 28/2561

ลงวนัที่ 16/1/2561
ส้ินสุด 25/1/2561

18 ซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั จ านวน 3 เคร่ือง 177,000.00     177,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านโชคสิริสปอร์ต 177,000.00    ร้านโชคสิริสปอร์ต ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
เคร่ืองละ 59,000 บาท 29/2561

ลงวนัที่ 25/1/2561
ส้ินสุด 29/1/2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
19 ซ้ือถ้วยรางวลั เหรียญรางวลั และวสัดุ 7,101.00        7,101.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ศึกษาภณัฑ์ 7,101.00        บริษทั ศึกษาภณัฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ขอนแก่นเลย ขอนแก่นเลย 30/2561
และเด็กอนุบาลสัมพนัธ์ ลงวนัที่ 29/1/2561

ส้ินสุด 1/2/2561
20 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์กีฬาโครงการแข่งขันกีฬา 2,800.00        2,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านทวภิณัฑ์ 2,800.00        ร้านทวภิณัฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กและเด็กอนุบาล/ 31/2561
ปนูขาว ลงวนัที่ 29/1/2561

ส้ินสุด 1/2/2561
21 ซ้ือวสัดุครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 4 51,100.00       51,100.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศรินทร์ทพิย์ 51,100.00      ร้านศรินทร์ทพิย์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

รายการ - โต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว 6,000 32/2561
 - พดัลม จ านวน 3 ตัว 1,700 ลงวนัที่ 30/1/2561
 - เก้าอี้ท างาน จ านวน 4 ตัว 2,000 ส้ินสุด 9/2/2561
 - ตู้เก็บเอกสาร จ านวน 6 ตัว 4,000

22 ซ้ือวสัดุส านักงาน (ตลับหมึกเคร่ืองถ่าย 12,540.00       12,540.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเลย 12,540.00      ร้านเมืองเลย ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
เอกสาร) (ส านักปลัด) จ านวน 3 กล่อง ซัพพลาย ซัพพลาย 33/2561

ลงวนัที่ 30/1/2561
ส้ินสุด 9/2/2561

        (ไพฑูรย ์  ภูคงคา)

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

(นางณฏัฐ์นนัธ์  ภาพนัธ)์

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


