
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 ดูแลเกี่ยวกับ 9,000.00        9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายเตชิน อาจแก้ว 9,000.00         นายเตชิน อาจแก้ว ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

งาน ICT ชุมชนเทศบาลต าบลนาดอกค า ดูแล 31/2561
อุปกรณ์และพร้อมใหบ้ริการประชาชนในพื้นที่ ลงวนัที่ 1/12/2560
ต าบลนาดอกค า ส้ินสุด 31/12/2560

2 จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยวธิผิีวจราจร 150,000.00     150,000.00     ตกลงราคา หจก.สุทธชิัย 150,000.00     หจก.สุทธชิัย ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง
แบบเชอร์เฟทรีตแบบชั้นเดียว สายบา้น วงัสะพงุก่อสร้าง วงัสะพงุก่อสร้าง  3/2561 
วงัเย็น - บา้นนาดอกค า พื้นที่หมู่ 10 ลงวนัที่ 12/12/2560

ส้ินสุด 12/1/2561
3 จ้างเหมาจัดท าโครงการติดต้ังพระบรมฉายา 297,000.00     297,000.00     ตกลงราคา ร้านวฒิุชัย 297,000.00     ร้านวฒิุชัย ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง

ลักษณ์ รัชกาลที่ 10 จ านวน 3 ซุ้ม  4/2561 
ลงวนัที่ 18/12/2560
ส้ินสุด 25/12/2560

4 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 16 รายการ 15,492.00      15,492.00      ตกลงราคา หจก.จัสมิน เอ็ดดูเค 15,492.00       หจก.จัสมิน เอ็ดดูเค ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
(กองช่าง) ชั่น แอนด์ ชั่น แอนด์  18/2561

สเตชั่นเนอร่ี สเตชั่นเนอร่ี ลงวนัที่ 7/12/2560
ส้ินสุด 13/12/2560

สรปุผลกำรด ำเนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม  2560
เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย 
ข้อมูล ณ วันที่   31   เดือน  ธันวำคม  พ.ศ.2560



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
5 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (ส านักปลัด) 18,920.00      18,920.00      ตกลงราคา ร้านทวภิณัฑ์ 18,920.00       ร้านทวภิณัฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส้ังซ้ือ

จ านวน 13 รายการ  19/2561
ลงวนัที่ 7/12/2560
ส้ินสุด 13/12/2560

6 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เต็นท ์ขนาดกวา้ง 4.00 99,000.00      99,000.00      ตกลงราคา ช.ศึกษษภณัฑ์ 99,000.00       ช.ศึกษาภณัฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.50 เมตร จ านวน  20/2561
6 หลังๆ ละ 16,500 บาท ลงวนัที่ 18/12/2560

ส้ินสุด 25/12/2560
7 ซ้ือวสัดุส านักงานการศึกษา จ านวน 4 รายการ 7,260.00        7,260.00        ตกลงราคา ร้าน บบีคีอม 7,260.00         ร้าน บบีคีอม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

 21/2561
ลงวนัที่ 19/12/2560
ส้ินสุด 22/12/2560

8 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับยานพหนะ 2,000.00        2,000.00        ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตร 2,000.00         สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
(กองช่าง) นาด้วง จ ากัด นาด้วง จ ากัด  22/2561

ลงวนัที่ 21/12/2560
ส้ินสุด 26/12/2560

9 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับยานพหนะ 13,250.00      13,250.00      ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตร 13,250.00       สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
(ส านักปลัด) นาด้วง จ ากัด นาด้วง จ ากัด  23/2561

ลงวนัที่ 22/12/2560
ส้ินสุด 29/12/2560



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
10 ซ้ือวสัดุส านักงาน กองคลัง จ านวน 17 รายการ 47,500.00      47,500.00      ตกลงราคา หจก.จัสมิน เอ็ดดูเค 47,500.00       หจก.จัสมิน เอ็ดดูเค ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

ชั่น แอนด์ ชั่น แอนด์  24/2561
สเตชั่นเนอร่ี สเตชั่นเนอร่ี ลงวนัที่ 27/12/2560

ส้ินสุด 3/1/2561
11 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับ 12,000.00      12,000.00      ตกลงราคา เมืองเลยซัพพลาย 12,000.00       เมืองเลยซัพพลาย ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

อากาศ (กองช่าง) เซอร์วสิ เซอร์วสิ  13/2561
ลงวนัที่ 7/12/2560
ส้ินสุด 13/12/2560

12 จ้างจัดท าและออกแบบเวบ็ไซน์ใหเ้ทศบาล 18,900.00      18,900.00      ตกลงราคา บริษทั ไทมัสมีเดีย 18,900.00       บริษทั ไทมัสมีเดีย ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
ต าบลนาดอกค า เวบ็ดีไซน์ จ ากัด เวบ็ดีไซน์ จ ากัด  14/2561

ลงวนัที่ 8/12/2560
ส้ินสุด 14/12/2560

13 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะรถบรรทกุ 9,500.00        9,500.00        ตกลงราคา อู่แจ็คกี้ชาล 9,500.00         อู่แจ็คกี้ชาล ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
น้ าดับเพลิงทะเบยีน 81-9573 เลย  15/2561
เคาะหลังคา/ท าสี ลงวนัที่ 25/12/2560

ส้ินสุด 28/12/2560
14 จ้างเหมาจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธแ์หล่ง 20,000.00      20,000.00      ตกลงราคา ร้านตอย&อุ้ม 20,000.00       ร้านตอย&อุ้ม ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

ทอ่งเที่ยว เทศบาลต าบลนาดอกค าและวสัดุ  16/2561
อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ลงวนัที่ 26/12/2560

ส้ินสุด 29/12/2560



                                                                                                              (ลงช่ือ)สิบต ำรวจโท........................................................ปลดัเทศบำลต ำบลนำดอกค ำ

                                                                                                                                                        (ไพฑูรย ์  ภูคงคำ)
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