
แบบ สขร.1

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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
1 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ ารถ ปฏบิติัหน้าที่ช่วย 18,000.00     18,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสิทธพิร หาดนิล 18,000.00      นายสิทธพิร หาดนิล ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟา้ ดูแลระบ ารุงรักษาท า 71/2561
ความสะอาดรถกระเช้าไฟฟา้ ช่วยตัดกิ่งไม้ออกจาก ลงวนัที่ 1/8/2561
สายไฟฟา้ในพื้นที่ ช่วยปรับปรุงภมูิทศัน์ของพื้นที่ให้ ส้ินสุด 30/9/2561
สวยงาม และปฏบิติังานตามที่ผู้วา่จ้างมอบหมาย

2 จ้างติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งสาธารณะ 300,000.00    300,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.วฒันกุลการช่าง 300,000.00    หจก.วฒันกุลการช่าง ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง
1. ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 6,7 และ 12 8/2561
2. ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งสาธารณะ หมู่ที่ 3 และ 10 ลงวนัที่ 20/6/2561
จ านวน 4 ต้น ส้ินสุด 3/8/2561

3 1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมบอ่พกัคอน 462,000.00    462,000.00   เฉพาะเจาะจง แสงทองก่อสร้าง 462,000.00    แสงทองก่อสร้าง ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง
กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยเตย 9/2561
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมบอ่พกัคอน ลงวนัที่ 23/8/2561
กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นนาดอกค า ส้ินสุด 7/10/2561
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมบอ่พกัคอน
กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นวงัเย็น

สรปุผลกำรด ำเนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม  2561
เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย 

ข้อมูล ณ วันที่   31   เดือน  สิงหำคม  2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
4 1. โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน 240,000.00    240,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ธดิา ก่อสร้าง 240,000.00    หจก.ธดิา ก่อสร้าง ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง

หมู่บา้น พื้นที่หมู่ที่ 8 10/2561
2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ลงวนัที่ 30/8/2561
พื้นที่หมู่ที่ 17 ส้ินสุด 14/10/2561

5 ซ้ือกรอบรูป เกียรติบติัและวสัดุ โครงการจัดงานวนั 2,675.00       2,675.00       เฉพาะเจาะจง ร้านทวภิณัฑ์ 2,675.00       ร้านทวภิณัฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
แม่แหง่ชาติ 85/2561

ลงวนัที่ 6/8/2561
ส้ินสุด 16/8/2561

6 ซ้ือวสัดุโครงการฝึกอบรมอาชีพ ถักเปลจากเศษผ้า 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง นางอัมพร ศรีบริุนทร์ 7,000.00       นางอัมพร ศรีบริุนทร์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
เหลือใช้ จ านวน 100 กิโลกรัม 86/2561

ลงวนัที่ 14/8/2561
ส้ินสุด 23/8/2561

7 ซ้ือวสัดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 40,000.00     40,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสามเพชร 40,000.00      ร้านสามเพชร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
ส าหรับคนพกิาร จ านวน 2 ราย คอนกรีต คอนกรีต 87/2561
1.นายณรงค์เดช ศรีนวลจันทร์ ลงวนัที่ 15/8/2561
2.นางกาญจนาภรณ์ พากระจ่าง ส้ินสุด 24/8/2561

8 ซ้ือวสัดุโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 20,000.00     20,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสามเพชร 20,000.00      ร้านสามเพชร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 1 ราย คอนกรีต คอนกรีต 88/2561
นายสุพรรณ์ สุขกะจะ ลงวนัที่ 15/8/2561

ส้ินสุด 24/8/2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
9 ซ้ือวสัดุการศึกษา 72,000.00     72,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.โฮมแคร์ 72,000.00      หจก.โฮมแคร์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

1.ชุดโต๊ะอาหาร จ านวน 10 ชุด 33,000 บาท เฟอนิเจอร์ เฟอนิเจอร์ 89/2561
2.ชุดโต๊ะนักเรียน จ านวน 30 ชุด 39,000 บาท ลงวนัที่ 21/8/2561

ส้ินสุด 3/10/2561
10 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์จัดท าศูนย์ อนุรักษแ์ละใช้ประโยชน์ 45,244.00     45,244.00     เฉพาะเจาะจง ส.เจริญวสัดุก่อสร้าง 45,244.00      ส.เจริญวสัดุก่อสร้าง ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

พนัธกุรรมพชื จ านวน 20 รายการ 90/2561
ลงวนัที่ 23/8/2561
ส้ินสุด 5/10/2561

11 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนไฮดีเซล แก็สโซฮอล์ 91 17,850.00     17,850.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 17,850.00      สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
ประจ าเดือน กรกฏาคม 61 (ส านักปลัด) นาด้วง จ ากัด นาด้วง จ ากัด 91/2561

ลงวนัที่ 24/8/2561
ส้ินสุด 17/10/2561

12 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนไฮดีเซล แก็สโซฮอล์ 91 8,500.00       8,500.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 8,500.00       สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
ประจ าเดือน กรกฏาคม 61 (กองช่าง) นาด้วง จ ากัด นาด้วง จ ากัด 92/2561

 ลงวนัที่ 24/8/2561
ส้ินสุด 17/10/2561

13 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ส่องสวา่งสาธารณะจ านวน 7 รายการ 34,200.00     34,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอมรการไฟฟา้ 34,200.00      ร้านอมรการไฟฟา้ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
93/2561

ลงวนัที่ 28/8/2561
ส้ินสุด 19/9/2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
14 ซ้ือวสัดุส านักงาน (การศึกษา) จ านวน 2 รายการ 8,000.00       8,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านทวภิณัฑ์ 8,000.00       ร้านทวภิณัฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

94/2561
ลงวนัที่ 28/8/2561
ส้ินสุด 6/9/2561

15 ซ้ือถังด าขนาด 12 ลิตร จ านวน 125 ถัง 70,000.00     70,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เมืองทอง 70,000.00      บริษทั เมืองทอง ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
มาร์เก็ต จ ากัด มาร์เก็ต จ ากัด 95/2561

ลงวนัที่ 30/8/2561
ส้ินสุด 20/9/2561

16 จ้างท าปา้ยโครงการวนัแม่แหง่ชาติ ขนาด 2.5x4 ม. 1,000.00       1,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 1,000.00       ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
82/2561

ลงวนัที่ 6/8/2561
ส้ินสุด 16/8/2561

17 จ้างท าปา้ยไวนิล นาด 3x1.50 เมตร 500.00         500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 500.00          ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
83/2561

ลงวนัที่ 8/8/2561
ส้ินสุด 20/8/2561

18 จ้างท าปา้ยโครงการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์ 240.00         240.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 240.00          ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
หรือขยะเปยีกครัวเรือนเทศบาลต าบลนาดอกค า 84/2561
จ านวน 1 ปา้ย ลงวนัที่ 8/8/2561

ส้ินสุด 10/8/2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
19 จ้างจัดท าปา้ยโครงการธนาคารขยะเทศบาลต าบล 240.00         240.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 240.00          ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

นาดอกค า จ านวน 1 ปา้ย 85/2561
ลงวนัที่ 8/8/2561
ส้ินสุด 10/8/2561

20 จ้างจัดท าปา้ยจุดทิ้งขยะอันตรายเทศบาลต าบล 100.00         100.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 100.00          ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
นาดอกค า จ านวน 1 ปา้ย 86/2561

ลงวนัที่ 8/8/2561
ส้ินสุด 10/8/2561

21 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถบรรทกุขยะ 4,950.00       4,950.00       เฉพาะเจาะจง นางจงจิตร 4,950.00       นางจงจิตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
80-9515 เลย จ านวน 10 รายการ สอนสสุภาพ สอนสุภาพ 87/2561

ลงวนัที่ 22/8/2561
ส้ินสุด 7/9/2561

22 ซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถบรรทกุน้ า ทะเบยีน 1,100.00       1,100.00       เฉพาะเจาะจง อู่แจ็คกี้ชาล 1,100.00       อู่แจ็คกี้ชาล ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
81-9573 เลย จ านวน 5 รายการ 88/2561

ลงวนัที่ 24/8/2561
ส้ินสุด 17/10/2561

23 จ้างท าปา้ยโครงการอบรมเชิงปฏบิติัการด้านคอม 500.00         500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 500.00          ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
พวิเตอร์ฯ ขนาด 1x5 เมตร 89/2561

ลงวนัที่ 30/8/2561
ส้ินสุด 10/9/2561

 (ลงชื่อ).......................................................................ผู้อ านวยการกองคลัง               (ลงชื่อ)สิบต ารวจโท........................................................ปลัดเทศบาล
                                                                       (นางณัฏฐ์นันธ ์ ภาพนัธ์)                                                         (ไพฑูรย์   ภคูงคา)




