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1 จา้งท าป้ายไวนิลถวายความอาลัยในหลวง ขนาด ตกลงราคา 1,490.00            ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 1,490.00        - - ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม
 250X515 ซม. จ านงน 1 โครง และ ป้ายไวนิล
โครงไม้รูปในหลวง

2 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานในกองคลัง ตกลงราคา 45,000.00          นางสาวจนัทร์จริา  ทิพย์โพธิสิ์งห์ 45,000.00      - - นางสาวจนัทร์จริา  ทิพย์โพธิสิ์งห์ ราคาเหมาะสม
เทศบาลต าบลนาดอกค า

3 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตัดหญา้ 2 ข้างทาง ตกลงราคา 27,000.00          นายกล้องหล้า  พาติด 27,000.00      - - นายกล้องหล้า  พาติด ราคาเหมาะสม
ตัดแต่งกิ่งไม้ตามแนวสายไฟ พื้นที่หมู่ 1, 5,
 13 และ 16

4 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตัดหญา้ 2 ข้างทาง ตกลงราคา 27,000.00          นายชาติพิทักษ์  สุจมิงคล 27,000.00      - - นายชาติพิทักษ์  สุจมิงคล ราคาเหมาะสม
ตัดแต่งกิ่งไม้ตามแนวสายไฟ พื้นที่หมู่ 4, 9 และ 14 

5 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตัดหญา้ 2 ข้างทาง ตกลงราคา 27,000.00          นายกันยา  ไชยคีรี 27,000.00      - - นายกันยา  ไชยคีรี ราคาเหมาะสม
ตัดแต่งกิ่งไม้ตามแนวสายไฟ พื้นที่หมู่ 3, 8 และ 10

6 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา รับส่งหนังสือ ตกลงราคา 27,000.00          นางสาวพิชชาภา  อุปัชฌาย์ศรี 27,000.00      - - นางสาวพิชชาภา  อุปัชฌาย์ศรี ราคาเหมาะสม
พิมพ์เอกสารตอบโต้หน่วยงานราชการของกองช่าง

7 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตัดหญา้ 2 ข้างทาง ตกลงราคา 27,000.00          นายเชาวลิต  ฝ่ายสงค์ 27,000.00      - - นายเชาวลิต  ฝ่ายสงค์ ราคาเหมาะสม
ตัดแต่งกิ่งไม้ตามแนวสายไฟ พื้นที่หมู่ 2, 11,
 14 และ 15

8 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ท าความสะอาดอาคาร ตกลงราคา 27,000.00          นางสาวโกมลชนก ศรีบุรินทร์ 27,000.00      - - นางสาวโกมลชนก ศรีบุรินทร์ ราคาเหมาะสม
ส านักงานเทศบาล (อาคาร 2)

9 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตัดหญา้ 2 ข้างทาง ตกลงราคา 27,000.00          นายฤทิไกร  ประสงค์สุข 27,000.00      - - นายฤทิไกร  ประสงค์สุข ราคาเหมาะสม
ตัดแต่งกิ่งไม้ตามแนวสายไฟ พื้นที่หมู่ 6, 7 และ 12

10 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตัดหญา้ 2 ข้างทาง 27,000.00          นายทองค า  ศรีมหานาม 27,000.00      - - นายทองค า  ศรีมหานาม ราคาเหมาะสม
เก็บขยะ2 ข้างทาง พื้นที่หมู่ที่ 1, 13, 10, 3 
และ 11

11 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตัดหญา้ 2 ข้างทาง ตกลงราคา 27,000.00          นายธนพัฒ  ฝาระมี 27,000.00      - - นายธนพัฒ  ฝาระมี ราคาเหมาะสม
เก็บขยะ2 ข้างทาง พื้นที่หมู่ที่ 2, 15, 5 และ 14

12 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตัดหญา้ 2 ข้างทาง ตกลงราคา 27,000.00          นายศราวธุ  พรมฉกรรจ์ 27,000.00      - - นายศราวธุ  พรมฉกรรจ์ ราคาเหมาะสม
เก็บขยะ2 ข้างทาง พื้นที่หมู่ที่ 4, 8, 9 และ 17

รำยงำนสรุปผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้งประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำดอกค ำ

ข้อมูลตั้งแตว่นัที่ 1 ตลุำคม 2559 ถึงวนัที่ 30 กันยำยน 2560
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13 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตัดหญา้ 2 ข้างทาง ตกลงราคา 27,000.00          นายวรกิจ  ไชยค าภา 27,000.00      - - นายวรกิจ  ไชยค าภา ราคาเหมาะสม
เก็บขยะ2 ข้างทาง พื้นที่หมู่ที่ 16, 6, 7 และ 12

14 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ท าความสะอาดอาคาร ตกลงราคา 27,000.00          นางสาวสาริศา  จนัเพ็ง 27,000.00      - - นางสาวสาริศา  จนัเพ็ง ราคาเหมาะสม
และโรงอาหารศพด.ห้วยเตย และ
ศพด.วดัวเิวกทีปาราม

15 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ท าความสะอาดอาคาร ตกลงราคา 27,000.00          นางสาวศรีสุภางค์  ภูจอมจติร 27,000.00      - - นางสาวศรีสุภางค์  ภูจอมจติร ราคาเหมาะสม
และโรงอาหารศพด.โพนสวา่ง และศพด.ห้วยตาด

16 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ท าความสะอาดอาคาร ตกลงราคา 27,000.00          นางสาวพรรัตน์  วงศ์ราช 27,000.00      - - นางสาวพรรัตน์  วงศ์ราช ราคาเหมาะสม
และโรงอาหารศพด. และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

17 จา้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก ตกลงราคา 235,000.00        นางด้วงมหานคร 235,000.00    - - นางด้วงมหานคร ราคาเหมาะสม
พื้นที่หมู่ 7, 6 และ 17

18 จา้งโครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งตามจดุเส่ียงต่างๆ ตกลงราคา 400,000.00        หจก.วฒันกุลการช่าง 400,000.00    - - หจก.วฒันกุลการช่าง ราคาเหมาะสม
พื้นที่หมู่ที่ 2 ถึง 15 และหน้าโรงเรียนบ้านห้วยตาด
 หมู่ 4

19 จา้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานสายห้วยปอบ ตกลงราคา 105,000.00        ร้านแสงทองก่อสร้าง 105,000.00    - - ร้านแสงทองก่อสร้าง ราคาเหมาะสม
กวา้ง 5.40 เมตร ยาว 3.00 เมตร หมู่ที่ 17

20 จา้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร ตกลงราคา 500,000.00        หจก.พรภาคภูมิ 500,000.00    - - หจก.พรภาคภูมิ ราคาเหมาะสม
แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายนาด้วง - นาดอกค า

21 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนให้กับเทศบาล ตกลงราคา 380,000.00        สหกรณ์การเกษตรนาด้วงจ ากัด 380,000.00    - - สหกรณ์การเกษตรนาด้วงจ ากัด ราคาเหมาะสม
ต าบลนาดอกค า

22 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานเทศบาลต าบล ตกลงราคา 38,600.00          นายสมศักด์ิ  เกตุนาล 38,600.00      - - นายสมศักด์ิ  เกตุนาล ราคาเหมาะสม
นาดอกค า

23 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน คอมพิวเตอร์จ านวน ตกลงราคา 12,590.00          ร้านบีบี คอม 12,590.00      - - ร้านบีบี คอม ราคาเหมาะสม
4 เคร่ือง (ส านักปลัด)

24 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง กข.6841 ตกลงราคา 10,390.00          อู่ห้วยเตยเชอร์วชิ 10,390.00      - - อู่ห้วยเตยเชอร์วชิ ราคาเหมาะสม
เลย (ส านักปลัดเทสบาล)

25 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงานคอมพิวเตอร์จ านวน ตกลงราคา 2,690.00            ร้านบีบี คอม 2,690.00        - - ร้านบีบี คอม ราคาเหมาะสม
2 เคร่ือง (กองคลัง)

26 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายห้วยสีโสม ตกลงราคา 30,000.00          นางบุญชู  เนธบิุตร 30,000.00      - - นางบุญชู  เนธบิุตร ราคาเหมาะสม
ตอนบนกวา้ง 2.20 เมตร ยาว 5.50 เมตร พื้นที่
หมู่ที่ 9
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27 จา้งก่อสร้างรางระบายน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตกลงราคา 180,000.00        นายพิสิต  ประชามอญ 180,000.00    - - นายพิสิต  ประชามอญ ราคาเหมาะสม
วดัวเิวกทีปาราม

28 ซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบเหล็ก 2 บานเปิด จ านวน 2 ตู้ ตกลงราคา 8,000.00            ร้านเชอร์ร่ี 8,000.00        - - ร้านเชอร์ร่ี ราคาเหมาะสม
สีเขียว (กองคลัง)

29 ซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบเหล็ก 2 บานเปิด จ านวน 2 ตู้ ตกลงราคา 12,500.00          ร้านเชอร์ร่ี 12,500.00      - - ร้านเชอร์ร่ี ราคาเหมาะสม
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือนกระจก จ านวน 1 ตู้

30 ซ้ือวสัดุส านักงาน หมึก Tonre Original Canon ตกลงราคา 6,380.00            ร้านบีบี คอม 6,380.00        - - ร้านบีบี คอม ราคาเหมาะสม
316 BK จ านวน 2 กล่อง

31 ซ้ือน้ ายาขจดัคราบ/น้ ายาถูพื้นดับกล่ิน ตกลงราคา 8,000.00            วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปพลาสติกการ 8,000.00        - - วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปพลาสติกการ ราคาเหมาะสม
 (วสัดุงานบ้านงานครัว) เกษตรอินทรีย์แกเปะ เกษตรอินทรีย์แกเปะ

32 ซ้ือวสัดุส านักงาน เคร่ืองทองน้อย, โต๊ะหมู่ 9 หน้า 8, ตกลงราคา 13,840.00          ร้านทวภิัณฑ์ 13,840.00      - - ร้านทวภิัณฑ์ ราคาเหมาะสม
ผ้าออแกนซ่า (ส านักปลัด)

33 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองปรับอากาศ ส านักปลัด) ตกลงราคา 46,000.00          ร้านวงัสะพุงแอร์ 46,000.00      - - ร้านวงัสะพุงแอร์ ราคาเหมาะสม
จ านวน 2 เคร่ือง

34 ซ้ือวสัดุส านักงาน (กองคลัง) ตกลงราคา 3,940.00            ร้านรีววิการศึกษา 3,940.00        - - ร้านรีววิการศึกษา ราคาเหมาะสม
35 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว (ส านักปลัด) ตกลงราคา 12,575.00          ร้านทวภิัณฑ์ 12,575.00      - - ร้านทวภิัณฑ์ ราคาเหมาะสม
36 จา้งท าป้ายไวนิลโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ตกลงราคา 2,000.00            ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 2,000.00        - - ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม

ขนาด 2x10 เมตร จ านวน 1 ป้าย
37 จา้งท าป้ายไวนิลโครงการถวายความอาลัยพระบาท ตกลงราคา 1,560.00            ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 1,560.00        - - ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม

สมเด็จปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ขนาด 2x7.8
เมตร จ านวน 1 ป้าย

38 จา้งซ่อมแซมรถบรรทุกน้ าดับเพลิง ตกลงราคา 350,000.00        บริษัท บุญเฮลกลการ จ ากัด 350,000.00    - - บริษัท บุญเฮลกลการ จ ากัด ราคาเหมาะสม
จ านวน 11 รายการ

39 จา้งล้างแอร์เติมน้ ายาแอร์ห้องประชุมใหญแ่ละ ตกลงราคา 3,900.00            ไพบูลย์การไฟฟ้า 3,900.00        - - ไพบูลย์การไฟฟ้า ราคาเหมาะสม
ห้องประธานสภา จ านวน 3 เคร่ือง

40 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองปรับอากาศ) ตกลงราคา 1,900.00            ไพบูลย์การไฟฟ้า 1,900.00        - - ไพบูลย์การไฟฟ้า ราคาเหมาะสม
ห้องรองปลัด

41 จา้งเหมาโฆษณาลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เผยแพร่ ตกลงราคา 88,000.00          ห้างหุ้นส่วนสามัญหนังสือพิมพ์บันทึกธรุกิจ 88,000.00      - - ห้างหุ้นส่วนสามัญหนังสือพิมพ์บันทึกธรุกิจ ราคาเหมาะสม
ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ กขฆ กขฆ
ขั้นตอนการท างาน  บริเวณสาธารณะ/อภินันทนาการ
หนังสือพิมพ์ฉบับที่ตีพิมพ์การสัมภาษณ์
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42 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสารส านักงาน ตกลงราคา 6,000.00            เมืองเลยซัพพลาย 6,000.00        - - เมืองเลยซัพพลาย ราคาเหมาะสม
(ชุดความร้อน KM-2035 2050 )

43 จา้งเหมาถ่ายทอดวทิยุ สถานีวทิยุพุทธศาสนาแห่งชาติ ตกลงราคา 3,000.00            พระนิรุต นิติสาโร (นิรุต ทองพิกุล) 3,000.00        - - พระนิรุต นิติสาโร (นิรุต ทองพิกุล) ราคาเหมาะสม
จงัหวดัเลย FM. 96.50 MHz

44 จา้งเหมาประกอบอาหาร (ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ ) ตกลงราคา 3,500.00            นางจริาภรณ์  ตองหวา้น 3,500.00        - - นางจริาภรณ์  ตองหวา้น ราคาเหมาะสม
และตกแต่งสถานที่ดอกไม้สด จา้งเหมาประกอบอาหาร
3 อย่าง

45 ซ้ือวสัดุส านักงาน งานบ้านงานครัว (ขวดน้ าวนัเวย์) ตกลงราคา 22,450.00          หกจ.ย.ูดี.อุตสาหกรรมพลาสติก 22,450.00      - - หกจ.ย.ูดี.อุตสาหกรรมพลาสติก ราคาเหมาะสม
46 ซ้ือโต๊ะประชุมขนาด 60x120 จ านวน 6 ตัว ตกลงราคา 52,200.00          กองกล่ินการค้า 52,200.00      - - กองกล่ินการค้า ราคาเหมาะสม

ซ้ือเก้าอี้ห้องประชุม 18 ตัว
47 ซ้ือเคร่ืองติดต้ังวงจรกระแสไฟฟ้าร่ังลงดินอัตโนมัติ ตกลงราคา 15,240.00          อมรการไฟฟ้า 15,240.00      - - อมรการไฟฟ้า ราคาเหมาะสม

(RCBO) รุ่น SPECIAL A3PHESE ขนาดกระแสไฟฟ้า
100 A/ หลอดไฟ PANAE set 36w จ านวน
12 ชุด เทปใส 3 M จ านวน 5 ม้วน

48 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (คอมพิวเตอร์ กองคลัง) ตกลงราคา 15,500.00          ร้าบีบี คอม 15,500.00      - - ร้าบีบี คอม ราคาเหมาะสม
49 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน คอมพิวเตอร์ประมวลผล ตกลงราคา 50,900.00          ร้าบีบี คอม 50,900.00      - - ร้าบีบี คอม ราคาเหมาะสม

แบบที่ 2 เคร่ืองปร้ินเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ (กองช่าง)
50 ซ้ือชุดเคร่ืองเสียงเคล่ือนที่ /ไมค์ลอย ตกลงราคา 8,500.00            ร้านแม่สวย 2 8,500.00        - - ร้านแม่สวย 2 ราคาเหมาะสม
51 ซ้ือวสัดุทางการเกษตร (ยาฆ่าหญา้/ผ้าปิดจมูก) ตกลงราคา 3,680.00            ร้านเพชรุ่งพาณิชย์ 3,680.00        - - ร้านเพชรุ่งพาณิชย์ ราคาเหมาะสม
52 ซ้ือวสัดุปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประปา ตกลงราคา 2,245.00            ร้านเพชรุ่งพาณิชย์ 2,245.00        - - ร้านเพชรุ่งพาณิชย์ ราคาเหมาะสม
53 ซ้ือเคร่ืองอุปโภค-บริโภค ค่าวสัดุอุปกรณ์โครงการ ตกลงราคา 30,000.00          ร้านทิพย์ธารา 30,000.00      - - ร้านทิพย์ธารา ราคาเหมาะสม

ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาศ ผู้พิการ 
และผู้ป่วยเอดส์

54 ซ้ือกรอปรูปขนาด 90x120 ซม. โครงการถวาย ตกลงราคา 1,300.00            เมืองเลยเคลือบรูป 1,300.00        - - เมืองเลยเคลือบรูป ราคาเหมาะสม
ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ

55 ซ้ือผ้าออแกนซ่า ขาว ด า จ านวน 12 ม้วน ตกลงราคา 19,800.00          ร้านศรีวงัค า 19,800.00      - - ร้านศรีวงัค า ราคาเหมาะสม
56 ซ้ือผ้าไตร จ านวน 11 ผืน โครงการถวายความอาลัย ตกลงราคา 16,500.00          ร้านเปล่ียนศรี 16,500.00      - - ร้านเปล่ียนศรี ราคาเหมาะสม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
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57 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ตกลงราคา 753,000.00        นายเตชิน  อาจแก้ว 753,000.00    - - นายเตชิน  อาจแก้ว ราคาเหมาะสม
ศึกษา วเิคาระห์ จดัระบบและแผนการประมาณผล
ข้อมูลด้วยเคร่ืองจกัรประมวลผลและปฎิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง

58 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานด้าน ตกลงราคา 75,300.00          นางสาวหนึ่งฤทัย  นาใคร 75,300.00      - - นางสาวหนึ่งฤทัย  นาใคร ราคาเหมาะสม
สาธารณสุขเกี่ยวกับงานการศึกษา วเิคราะห์ วจิยั
วนิิจฉัย ปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุขและ
ปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

59 จา้งซ่อมแซมรถหน้าตัก-หลังขุด หมายเลขทะเบียน ตกลงราคา 160,000.00        เดชดีเซลเซอร์วสิ 160,000.00    - - เดชดีเซลเซอร์วสิ ราคาเหมาะสม
 ตค 6105 เลย (กองช่าง)

60 จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศ จ านวน 2 วนั ตกลงราคา 27,600.00          อนันท์ทัวร์ 27,600.00      - - อนันท์ทัวร์ ราคาเหมาะสม
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

61 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด ห้องพัฒนา ตกลงราคา 1,490.00            ร้านบีบี คอม 1,490.00        - - ร้านบีบี คอม ราคาเหมาะสม
ชุมชน) เปล่ียน RAM/ ติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์

62 จา้งท าป้ายนิทรรศการ เผยแพร่ประชาสัมพันธแ์หล่ง ตกลงราคา 1,600.00            ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 1,600.00        - - ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น

63 จา้งโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ าผายา เทศบาล ตกลงราคา 100,000.00        นางสาวสมใจ  หมาพาสุกวฒัน์ 100,000.00    - - นางสาวสมใจ  หมาพาสุกวฒัน์ ราคาเหมาะสม
ต าบลนาดอกค า อ าเภอนาด้วง จงัหวดัเลย

64 ซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป ขนาดบรรจ ุ20 กิโลกรัม/ถุง ตกลงราคา 50,000.00          ร้านมีทรัพย์โซล่าเซลล์ 50,000.00      - - ร้านมีทรัพย์โซล่าเซลล์ ราคาเหมาะสม
จ านวน 500 ถุง

65 ซ้ือไส้กรองเคร่ืองกรองน้ าระบบ RO-UV-020 NE ตกลงราคา 27,500.00          ดีวอลเตอร์กรุ๊ป 27,500.00      - - ดีวอลเตอร์กรุ๊ป ราคาเหมาะสม
66 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ (งาน ตกลงราคา 34,500.00          ร้านบีบี คอม 34,500.00      - - ร้านบีบี คอม ราคาเหมาะสม

สวสัดิการ/งานนโยบายและแผน)
67 ซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกายพนักงานประจ ารถบรรทุกขยะ ตกลงราคา 4,200.00            บริษัท เจ.เอส.สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด 4,200.00        - - บริษัท เจ.เอส.สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด ราคาเหมาะสม

จ านวน 10 ชุด
68 ซ้ือป้ายติกเกอร์ โฟมบอร์ด สติกเกอร์ 2 ด้าน ตกลงราคา 1,800.00            ร้านจติรกร 1,800.00        - - ร้านจติรกร ราคาเหมาะสม
69 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง ตกลงราคา 50,000.00          ร้านบีบี คอม 50,000.00      - - ร้านบีบี คอม ราคาเหมาะสม

เคร่ืองพิมพ์ส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง
70 ซ้ือครุณฑ์ส านักงาน (ชุดไมค์ห้องประชุม) ตกลงราคา 67,500.00          รวยทรัพย์รับโชค 67,500.00      - - รวยทรัพย์รับโชค ราคาเหมาะสม

จ านวน 15 ชุด
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71 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว (ส านักปลัด) ตกลงราคา 18,132.00          ร้านทวภิัณฑ์ 18,132.00      - - ร้านทวภิัณฑ์ ราคาเหมาะสม
72 ซ้ือเก้าอี้นั่งท างานพนักพิงสูง (ประชาสัมพันธ)์ ตกลงราคา 2,100.00            ร้านเชอร์ร่ี 2,100.00        - - ร้านเชอร์ร่ี ราคาเหมาะสม
73 ซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น HITACHI CV-960X ตกลงราคา 6,590.00            หจก.ศรีธรรม 6,590.00        - - หจก.ศรีธรรม ราคาเหมาะสม
74 ซ้ือดอกไม้สด เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่ ตกลงราคา 12,000.00          นางสาวธดิารัตน์  สุธงษา 12,000.00      - - นางสาวธดิารัตน์  สุธงษา ราคาเหมาะสม

ส านักงานเทศบาลต าบลนาดอกค า
75 จา้งประกอบอาหารส าหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ตกลงราคา 3,000.00            นางอ๋อย  นันทะวงศ์ 3,000.00        - - นางอ๋อย  นันทะวงศ์ ราคาเหมาะสม

งานวนัเด็ก ประมาณ 200 คน
76 จา้งเหมาเคร่ืองเล่นสนามเสริมพัฒนาการเด็ก ตกลงราคา 3,000.00            นางสาวสุนิศา ซ าทองไหล 3,000.00        - - นางสาวสุนิศา ซ าทองไหล ราคาเหมาะสม

ในงานวนัเด็กแห่งชาติ 
77 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล โครงการจดักิจกรรมวนัเด็ก ตกลงราคา 2,000.00            ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 2,000.00        - - ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม

ขนาด 2x19 เมตร
78 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตัดหญา้ 2 ข้างทาง ตกลงราคา 27,000.00          นายฤทธไิกร  ประสงค์สุข 27,000.00      - - นายฤทธไิกร  ประสงค์สุข ราคาเหมาะสม

ตัดแต่งกิ่งไม้ ตามแนวสายไฟภายในหมู่บ้าน 
พื้นที่หมู่ที่ 6, 7 และ 12

79 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา รับ-ส่ง หนังสือ ตกลงราคา 27,000.00          นางสาวพิชชาภา  อุปัชฌาย์ศรี 27,000.00      - - นางสาวพิชชาภา  อุปัชฌาย์ศรี ราคาเหมาะสม
พิมพ์เอกสารโต้ตอบหน่วยงานราชการต่างๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย กองช่าง เทศบาลต าบลนาดอกค า

80 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตัดหญา้ 2 ข้างทาง ตกลงราคา 27,000.00          นายเชาวลิต  ฝ่ายสงค์ 27,000.00      - - นายเชาวลิต  ฝ่ายสงค์ ราคาเหมาะสม
ตัดแต่งกิ่งไม้ตามแนวสายไฟ ภายในหมู่บ้าน พื้นที่
หมู่ที่ 2, 11, 14 และ15

81 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตัดหญา้ 2 ข้างทาง ตกลงราคา 27,000.00          นายกล้องหล้า  พาติด 27,000.00      - - นายกล้องหล้า  พาติด ราคาเหมาะสม
ตัดแต่งกิ่งไม้ตามแนวสายไฟ ภายในหมู่บ้าน พื้นที่
หมู่ที่ 1, 5, 13 และ 16

82 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตัดหญา้ 2 ข้างทาง ตกลงราคา 27,000.00          นายชาติพิทักษ์  สุจมิงคล 27,000.00      - - นายชาติพิทักษ์  สุจมิงคล ราคาเหมาะสม
ตัดแต่งกิ่งไม้ตามแนวสายไฟ ภายในหมู่บ้าน พื้นที่
หมู่ที่ 4, 9, และ 17

83 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตัดหญา้ 2 ข้างทาง ตกลงราคา 27,000.00          นายกันยา  ไชยคีรี 27,000.00      - - นายกันยา  ไชยคีรี ราคาเหมาะสม
ตัดแต่งกิ่งไม้ตามแนวสายไฟ ภายในหมู่บ้าน พื้นที่
หมู่ที่ 3, 8, และ 10
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84 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตัดหญา้ 2 ข้างทาง ตกลงราคา 81,000.00          นายทองค า  ศรีมหานาม 81,000.00      - - นายทองค า  ศรีมหานาม ราคาเหมาะสม
เก็บขยะ 2 ข้างทาง ภายในหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 1, 13, 
10, 3, และ 11

85 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตัดหญา้ 2 ข้างทาง ตกลงราคา 81,000.00          นายธนัฒ  ฝาระมี 81,000.00      - - นายธนัฒ  ฝาระมี ราคาเหมาะสม
 เก็บขยะ 2 ข้างทาง ภายในหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 2, 5,
 15 และ 14 และรอบๆบริเวณอาคารส านักงาน

86 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตัดหญา้ 2 ข้างทาง ตกลงราคา 81,000.00          นายศราวธุ  พรมฉกรรจ์ 81,000.00      - - นายศราวธุ  พรมฉกรรจ์ ราคาเหมาะสม
เก็บขยะ 2 ข้างทาง ภายในหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่
 4, 8, 9 และ 17 และรอบๆบริเวณอาคารส านักงาน

87 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตัดหญา้ 2 ข้างทาง ตกลงราคา 81,000.00          นายวรกิจ  ไชยค าภา 81,000.00      - - นายวรกิจ  ไชยค าภา ราคาเหมาะสม
 เก็บขยะ 2 ข้างทาง ภายในหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 
16, 6, 7 และ 12 และรอบๆบริเวณอาคารส านักงาน

88 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ท าความสะอาดอาคาร ตกลงราคา 81,000.00          นางสาวสาริศา  จนัเพ็ง 81,000.00      - - นางสาวสาริศา  จนัเพ็ง ราคาเหมาะสม
และโรงอาหาร ดูแล บ ารุง รักษาต้นไม้ และสนามหญา้
ศพด.วดัวเิวกทีปาราม และศพด.ห้วยเตย

89 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ท าความสะอาดอาคาร ตกลงราคา 81,000.00          นางสาวศรีสุภางค์  ภูจอมจติร 81,000.00      - - นางสาวศรีสุภางค์  ภูจอมจติร ราคาเหมาะสม
และโรงอาหาร ดูแล บ ารุงรักษาต้นไม้ และสนามหญา้
ศพด.บ้านโพนสวา่ง และศพด.ห้วยตาด

90 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ท าความสะอาดอาคาร ตกลงราคา 81,000.00          นางสาวพรรัตน์  วงศ์ราช 81,000.00      - - นางสาวพรรัตน์  วงศ์ราช ราคาเหมาะสม
และโรงอาหาร ดูแล บ ารุงรักษาต้นไม้ และสนามหญา้
ศพด.บ้านห้วยปลาดุก 

91 1.โครงการขุดลอกล าห้วยนาขี้ควาย พื้นที่ 15 กวา้ง ตกลงราคา 200,000.00        นาด้วงมหานคร 200,000.00    - - นาด้วงมหานคร ราคาเหมาะสม
8.00 เมตร ยาว 265 เมตร
2.โครงการขุดลอกล าห้วยจา่ย พื้นที่หมู่ 5
กวา้ง 8.00 เมตร ยาว 265 เมตร

92 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ตกแต่งเวทีโครงการจกังานวนัเด็ก ตกลงราคา 890.00              ร้านรวมกิจ 890.00          - - ร้านรวมกิจ ราคาเหมาะสม
ประจ าปี 2560 

93 จา้งซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางและตรวจเช็คสภาพ ตกลงราคา 5,660.00            อู่ห้วยเตยเชอร์วชิ 5,660.00        - - อู่ห้วยเตยเชอร์วชิ ราคาเหมาะสม
ทะเบียน กข 6841 เลย

94 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา 2,150.00            ร้านวนินิ่งคอมพิวเตอร์ 2,150.00        - - ร้านวนินิ่งคอมพิวเตอร์ ราคาเหมาะสม
(กองช่าง)
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95 จา้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่ที่ 9 ตกลงราคา 29,700.00          นาด้วงมหานคร 29,700.00      - - นาด้วงมหานคร ราคาเหมาะสม
เทศบาลต าบลนาดอกค า

96 จา้งซ่อมแซมรถกระเช้า ส่วนกองช่าง ทะเบียน ตกลงราคา 8,300.00            อู่ห้วยเตยเชอร์วชิ 8,300.00        - - อู่ห้วยเตยเชอร์วชิ ราคาเหมาะสม
 81-7558 เลย

97 จา้งซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วยกลาง ส านักปลัด ทะเบียน ตกลงราคา 29,750.00          อู่ห้วยเตยเชอร์วชิ 29,750.00      - - อู่ห้วยเตยเชอร์วชิ ราคาเหมาะสม
กข 6841 เลย

98 Scan/copy A1 ตารางแผนที่ระวางทางอากาศ ตกลงราคา 8,240.00            เอ็น.เค.ก็อปปี้ 8,240.00        - - เอ็น.เค.ก็อปปี้ ราคาเหมาะสม
(งานจดัเก็บรายได้)

99 จา้งเหมาประกอบอาหาร โครงการส่งเสริมอาชีพตัดผม ตกลงราคา 3,200.00            นางสาวมาริณี  สืบสาย 3,200.00        - - นางสาวมาริณี  สืบสาย ราคาเหมาะสม
ชาย-หญงิ ให้กับประชาชน

100 ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 3 กล่อง ตกลงราคา 12,540.00          เมืองเลย ซัพพลายเซอร์วสิ 12,540.00      - - เมืองเลย ซัพพลายเซอร์วสิ ราคาเหมาะสม
101 ซ้ือขนมโครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ ตกลงราคา 7,200.00            ร้านรวมกิจ 7,200.00        - - ร้านรวมกิจ ราคาเหมาะสม

ประจ าปี 2560 
102 ซ้ือวสัดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองพิมพ)์ (กองคลัง) ตกลงราคา 11,570.00          ร้านบีบี คอม 11,570.00      - - ร้านบีบี คอม ราคาเหมาะสม
103 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว (ขวดน้ าวนัเวย์) ตกลงราคา 22,450.00          หจก.ย.ูดี.อุตสาหกรรมพลาสติก 22,450.00      - - หจก.ย.ูดี.อุตสาหกรรมพลาสติก ราคาเหมาะสม
104 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า (เบคเกอร์) ตกลงราคา 700.00              อมรการไฟฟ้า 700.00          - - อมรการไฟฟ้า ราคาเหมาะสม
105 ซ้ือยางรถบรรทุกขยะ จ านวน 7 ชุด ยาง 750/16/ ตกลงราคา 31,150.00          ร้านรัตนสิน การช่าง 31,150.00      - - ร้านรัตนสิน การช่าง ราคาเหมาะสม

 ยางใน/รางคอ
106 ซ้ือท่อระบายน้ า เพื่อใช้ในเขตพื้นที่ ต าบลนาดอกค า ตกลงราคา 299,920.00        ร้านศุภกิจเคหะกิจ 299,920.00    - - ร้านศุภกิจเคหะกิจ ราคาเหมาะสม
107 ซ้ือเส้ือกีฬาและลูกวอลเลย์บอลโครงการแข่งขันกีฬา ตกลงราคา 14,040.00          บริษัท เจ.เอส.สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด 14,040.00      - - บริษัท เจ.เอส.สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด ราคาเหมาะสม

สานสัมพันธท์้องถิ่นอ าเภอนาด้วง ประจ าปี 2560
108 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง ตกลงราคา 38,600.00          ร้านทิพปภาครุภัณฑ์ 38,600.00      - - ร้านทิพปภาครุภัณฑ์ ราคาเหมาะสม

เคร่ืองปร้ินเลเซอร์ LED ชนิด พิมพ์ขาว ด า
จ านวน 2 เคร่ือง

109 ซ้ือโต๊ะส าหรับเด็กอนุบาล ขนาด 120x40x40 / ตกลงราคา 59,490.00          ร้านทิพปภาครุภัณฑ์ 59,490.00      - - ร้านทิพปภาครุภัณฑ์ ราคาเหมาะสม
120x80x60 (โพเมก้า) จ านวน 15 ชุด

110 ซ้ืออุปกรณ์การตัดผมชาย-หญงิ ตามโครงการส่งเสริม ตกลงราคา 8,500.00            นายวฒัศรากร  พงทะวงศ์ 8,500.00        - - นายวฒัศรากร  พงทะวงศ์ ราคาเหมาะสม
อาชีพตัดผมชาย-หญงิ

111 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส านักงาน ตกลงราคา 16,000.00          ร้านบีบี คอม 16,000.00      - - ร้านบีบี คอม ราคาเหมาะสม
จ านวน 1 เคร่ือง
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112 ซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็นให้กับศพด.และโรงเรียนเทศบาล 1 ตกลงราคา 35,000.00          ร้านทิพปภาครุภัณฑ์ 35,000.00      - - ร้านทิพปภาครุภัณฑ์ ราคาเหมาะสม
จ านวน 7 เคร่ือง

113 จา้งเหมาประกอบอาหาร ส าหรับคณะกรรมการ ตกลงราคา 1,500.00            นางจริาภรณ์  ตองหวา้น 1,500.00        - - นางจริาภรณ์  ตองหวา้น ราคาเหมาะสม
ตัดสินกีฬาและเจา้หน้าที่ปฏิบัติงาน จ านวน 30 คน

114 จา้งท าป้ายไวนิลสติกเกอร์แผ่นอะคริลิก ขนาด ตกลงราคา 1,200.00            ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 1,200.00        - - ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม
120x70 ซม. โครงการแข่งขันกีฬาศพด.และ
เด็กอนุบาลสานสัมพันธ์

115 จา้งท าป้ายไวนิลแข่งขันกีฬาศพด. และเด็กอนุบาล ตกลงราคา 600.00              ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 600.00          - - ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม
สานสัมพันธ ์ขนาด 2x2 เมตร จ านวน 1 ป้าย
และขนาด 1x2 เมตร 1 ป้าย

116 จา้งเหมาประกอบอาหาร ส าหรับคณะกรรมการ ตกลงราคา 3,100.00            นางจริาภรณ์  ตองหวา้น 3,100.00        - - นางจริาภรณ์  ตองหวา้น ราคาเหมาะสม
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพฯ

117 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตัดหญา้ 2 ข้างทาง ตกลงราคา 18,000.00          นายพิพัฒ  เนธบิุตร 18,000.00      - - นายพิพัฒ  เนธบิุตร ราคาเหมาะสม
ตัดแต่งกิ่งไม้ ตามแนวสายไฟ ลอกรางระบายน้ า
พื้นที่ หมู่ที่ 4, 8, และ 9

118 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานด้าน ตกลงราคา 69,300.00          นางสาวธนนัน  แสงอารยะกุล 69,300.00      - - นางสาวธนนัน  แสงอารยะกุล ราคาเหมาะสม
แผนงานวเิคราะห์ วจิยั ประสานแผน ประมวลแผน
เพื่อเสนอแนะ เพื่อประกอบการก าหนดนโยบาย
จดัท าแผนหรือโครงการต่างๆฯ

119 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ตกลงราคา 400,000.00        สุวฒันชัยก่อสร้าง 400,000.00    - - สุวฒันชัยก่อสร้าง ราคาเหมาะสม
ห้วยสีโสม หมู่ที9่ และถนนสายห้วยหยวก - หนองผ า
หมู่ที่ 5

120 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยสีโสม ขนาด ตกลงราคา 100,000.00        นายปราสาท  สุจมิงคล 100,000.00    - - นายปราสาท  สุจมิงคล ราคาเหมาะสม
10x70 เมตร ยาว 150 เมตร พื้นที่หมู่ 9

121 ซ้ืออุปกรณ์โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์บรรเทา ตกลงราคา 20,000.00          รุ่งเจริญวสัดุก่อสร้าง 20,000.00      - - รุ่งเจริญวสัดุก่อสร้าง ราคาเหมาะสม
ป้องกันสาธารณภัย

122 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการป้องกันและ ตกลงราคา 3,175.00            นางอัมพร  ศรีบุรินทร์ 3,175.00        - - นางอัมพร  ศรีบุรินทร์ ราคาเหมาะสม
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนต้ังครรภ์ไม่พร้อม

123 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว (ส านักปลัด) ตกลงราคา 3,975.00            ร้านทวภิัณฑ์ 3,975.00        - - ร้านทวภิัณฑ์ ราคาเหมาะสม
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124 ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวลัฯ โครงการ ตกลงราคา 4,100.00            บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นเลย จ ากัด 4,100.00        - - บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นเลย จ ากัด ราคาเหมาะสม
แข่งขันกีฬาศพด. และเด็กอนุบาลสัมพันธ์

125 ซ้ือวสัดุส านักงาน คอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) ตกลงราคา 29,190.00          ร้านบีบี คอม 29,190.00      - - ร้านบีบี คอม ราคาเหมาะสม
126 ซ้ือวสัดุอุปรกรณ์โครงการอบรมชมรมเล้ียงไก่พื้นเมือง ตกลงราคา 2,250.00            ร้านแอน - เอ็ม 2,250.00        - - ร้านแอน - เอ็ม ราคาเหมาะสม

เพิ่มมูลค่า
127 ซ้ือวสัดุส านักงาน (ตรายาง ชื่อ ข้อความ) ตกลงราคา 4,150.00            รุ่งฤทธิธ์รุกิจการพิมพ์ 4,150.00        - - รุ่งฤทธิธ์รุกิจการพิมพ์ ราคาเหมาะสม
128 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว (ขวดน้ าวนัเวย์) ตกลงราคา 22,450.00          หจก.ย.ูดี.อุตสาหกรรมพลาสติก 22,450.00      - - หจก.ย.ูดี.อุตสาหกรรมพลาสติก ราคาเหมาะสม
129 ซ้ือวสัดุส านักงาน (ส านักปลัด) ตกลงราคา 14,115.00          หจก.ใบเตยการศึกษา 14,115.00      - - หจก.ใบเตยการศึกษา ราคาเหมาะสม
130 จา้งประกอบอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ตกลงราคา 16,000.00          นางอัมพร  ศรีบุรินทร์ 16,000.00      - - นางอัมพร  ศรีบุรินทร์ ราคาเหมาะสม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนต้องครรภ์
ไม่พร้อม

131 จา้งซ่อมแซมรถหน้าตัก - หลังขุด (JCB) กองช่าง ตกลงราคา 2,350.00            เดชดีเซลเซอร์วสิ 2,350.00        - - เดชดีเซลเซอร์วสิ ราคาเหมาะสม
132 จา้งซ่อมแซมรถบรรทุกน้ าดับเพลิง ทะเบียน ตกลงราคา 7,500.00            อู่ห้วยเตยเชอร์วชิ 7,500.00        - - อู่ห้วยเตยเชอร์วชิ ราคาเหมาะสม

81-9573 เลย (ส านักปลัด)
133 จา้งซ่อมแซมรถกระเช้า ทะเบียน 81-7558 เลย ตกลงราคา 3,380.00            อู่ห้วยเตยเชอร์วชิ 3,380.00        - - อู่ห้วยเตยเชอร์วชิ ราคาเหมาะสม

(กองช่าง)
134 จา้งประกอบอาหารและอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ตกลงราคา 4,750.00            ร้านแอน - เอ็ม 4,750.00        - - ร้านแอน - เอ็ม ราคาเหมาะสม

โครงการอมรมชมรมเล้ียงไก่พื้นเมืองเพิ่มมูลค่า
135 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานบริการทั่วไป ตกลงราคา 63,000.00          นางสาวจนัทร์จริา  ทิพย์โพธิสิ์งห์ 63,000.00      - - นางสาวจนัทร์จริา  ทิพย์โพธิสิ์งห์ ราคาเหมาะสม

ในกองคลัง เทศบาลต าบลนาดอกค า เช่น รับ-ส่ง
หนังสือ พิมพ์หนังสือโต้ตอบหน่วยงานราชการต่างๆ
 ตามที่ผู้วา่จา้งมอบหมาย

136 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานเทศบาล ตกลงราคา 110,000.00        ร้านนาด้วงอลูมิเนียม 110,000.00    - - ร้านนาด้วงอลูมิเนียม ราคาเหมาะสม
ต าบลนาดอกค า

137 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ตกลงราคา 200,000.00        หจก.เควเีจ ค้าไม้ 200,000.00    - - หจก.เควเีจ ค้าไม้ ราคาเหมาะสม
แบบมีฝาปิด พื้นที่หมู่ที่ 1

138 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ตกลงราคา 170,000.00        หจก.เควเีจ ค้าไม้ 170,000.00    - - หจก.เควเีจ ค้าไม้ ราคาเหมาะสม
แบบมีฝาปิด พื้นที่หมู่ที่ 8

139 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ตกลงราคา 170,000.00        หจก.เควเีจ ค้าไม้ 170,000.00    - - หจก.เควเีจ ค้าไม้ ราคาเหมาะสม
พร้อมบ่อพักแบบมีฝาปิด พร้อมขยายไหล่ทางสูง
1 เมตร พื้นที่หมู่ 9
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140 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ตกลงราคา 200,000.00        หจก.เควเีจ ค้าไม้ 200,000.00    - - หจก.เควเีจ ค้าไม้ ราคาเหมาะสม
แบบมีฝาปิด พื้นที่หมู่ที่ 11

141 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ตกลงราคา 200,000.00        หจก.เควเีจ ค้าไม้ 200,000.00    - - หจก.เควเีจ ค้าไม้ ราคาเหมาะสม
แบบมีฝาปิด พื้นที่หมู่ที่ 13

142 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ตกลงราคา 285,000.00        หจก.เควเีจ ค้าไม้ 285,000.00    - - หจก.เควเีจ ค้าไม้ ราคาเหมาะสม
แบบมีฝาปิด พื้นที่หมู่ที่ 17

143 จา้งซ่อมแซมและตรวจเช็คสภาพรถยนต์นั่ง ตกลงราคา 4,670.55            บริษัทพัฒนชัยยนต์ออโต้ กรุ๊ป จ ากัด 4,670.55        - - บริษัทพัฒนชัยยนต์ออโต้ กรุ๊ป จ ากัด ราคาเหมาะสม
ส่วนกองช่าง กง-9330 เลย

144 จา้งซ่อมแซมรถบรรทุกน้ าดับเพลิง ทะเบียน ตกลงราคา 22,640.00          บริษัท บุญเฮลกลการ จ ากัด 22,640.00      - - บริษัท บุญเฮลกลการ จ ากัด ราคาเหมาะสม
81-7695 เลย

145 จา้งเหมาประกอบอาหารโครงการส่งเสริมความรู้ ตกลงราคา 5,600.00            ร้านแอน-เอ็ม 5,600.00        - - ร้านแอน-เอ็ม ราคาเหมาะสม
และพัฒนาคุณภาพชีวติเยาวชน วนัที่ 27 มี.ค.2560

146 จา้งเหมาประกอบอาหารโครงการส่งเสริมความรู้ ตกลงราคา 8,400.00            ร้านแอน-เอ็ม 8,400.00        - - ร้านแอน-เอ็ม ราคาเหมาะสม
และพัฒนาคุณภาพชีวติเยาวชน วนัที่ 29 มี.ค.2560

147 จา้งเหมาประกอบอาหารโครงอบรมและฝึกซ้อมแผน ตกลงราคา 7,565.00            ร้านแอน-เอ็ม 7,565.00        - - ร้านแอน-เอ็ม ราคาเหมาะสม
ป้องกันแลระงับอัคคีภัยในอาคารส านักงาน

148 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองปรับอากาศ) ตกลงราคา 23,000.00          ร้านวงัสะพุงแอร์ 23,000.00      - - ร้านวงัสะพุงแอร์ ราคาเหมาะสม
ห้องพัฒนาชุมชน

149 ซ้ือวสัดุส านักงาน (ห้องพัฒนาชุมชน) ตลับหมึก ตกลงราคา 7,560.00            ร้านบีบี คอม 7,560.00        - - ร้านบีบี คอม ราคาเหมาะสม
Samsung จ านวน 4 กล่อง

150 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า (กองช่าง) ตกลงราคา 19,740.00          อมรการไฟฟ้า 19,740.00      - - อมรการไฟฟ้า ราคาเหมาะสม
151 ซ้ือวสัดุส านักงาน (ห้องสวสัดิการ) พัฒนาชุมชน ตกลงราคา 20,970.00          หจก.ใบเตยการศึกษา 20,970.00      - - หจก.ใบเตยการศึกษา ราคาเหมาะสม
152 ซ้ือโต๊ะหน้าขาวขนาด 108x75x75 ตกลงราคา 54,000.00          ทิพปภาครุภัณฑ์ 54,000.00      - - ทิพปภาครุภัณฑ์ ราคาเหมาะสม

จ านวน 20 ชุด
153 ซ้ือโต๊ะม้าหินแฟนซี จ านวน 6 ชุด ตกลงราคา 24,000.00          ทิพปภาครุภัณฑ์ 24,000.00      - - ทิพปภาครุภัณฑ์ ราคาเหมาะสม
154 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว (ส านักปลัด) ตกลงราคา 14,475.00          ร้านทวภิัณฑ์ 14,475.00      - - ร้านทวภิัณฑ์ ราคาเหมาะสม
155 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคาวมรู้  ตกลงราคา 3,275.00            ร้านแอน-เอ็ม 3,275.00        - - ร้านแอน-เอ็ม ราคาเหมาะสม

และพัฒนาคุณภาพชีวติเยาวชนสตรี
156 ซ้ือวสัดุส านักงาน (ส านักปลัด) หมึกเคร่ืองพิมพ์ ตกลงราคา 39,460.00          ร้าบีบี คอม 39,460.00      - - ร้าบีบี คอม ราคาเหมาะสม
157 ซ้ือวสัดุเคมี โครงการอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและ ตกลงราคา 32,435.00          ร้านไพศาลบุญทวี 32,435.00      - - ร้านไพศาลบุญทวี ราคาเหมาะสม

ระงับอัคคีภัยในอาคารส านักงาน
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158 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลโครงการจดัการแข่งขันกีฬา ตกลงราคา 450.00              ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 450.00          - - ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม
นาดอกค าคัพ ขนาด 150 x 300 เมตร 

159 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลโครงการสืบสานประเพณี ตกลงราคา 200.00              ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 200.00          - - ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม
สงกรานต์ ณ วดัถ้ าผาหม้อ ขนาด 1 x 2 เมตร

160 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนัส าหรับนักกีฬา ตกลงราคา 3,880.00            นางจริาภรณ์  ตองหวา้น 3,880.00        - - นางจริาภรณ์  ตองหวา้น ราคาเหมาะสม
โครงการแข่งขันก๊ฬานาดอกค าคัพ  คร้ังที่ 13

161 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตัดหญา้ 2 ข้างทาง ตกลงราคา 54,000.00          นายพิพัฒน์  เนธบิุตร 54,000.00      - - นายพิพัฒน์  เนธบิุตร ราคาเหมาะสม
ตัดแต่งกิ่ง ไม้ตามแนวสายไฟตรอก-ซอย หมู่ 4, 8
และ 9 ต.นาดอกค า

162 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา รับ-ส่ง หนังสือ ตกลงราคา 54,000.00          นางสาวพิชชาภา  อุปัชฌาย์ศรี 54,000.00      - - นางสาวพิชชาภา  อุปัชฌาย์ศรี ราคาเหมาะสม
พิมพ์เอกสารโต้ตอบหน่วยงานราชการต่างๆ
ในส่วนของกองช่าง

163 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตัดหญา้ 2 ข้างทาง ตกลงราคา 54,000.00          นายฤทธไิกร  ประสงค์สุข 54,000.00      - - นายฤทธไิกร  ประสงค์สุข ราคาเหมาะสม
ตัดแต่งกิ่งไม้ตามแนวสายไฟ ตรอก-ซอย หมู่ 6, 7
และ 12 ต.นาดอกค า

164 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตัดหญา้ 2 ข้างทาง ตกลงราคา 54,000.00          นายเชาวลิต  ฝ่ายสงค์ 54,000.00      - - นายเชาวลิต  ฝ่ายสงค์ ราคาเหมาะสม
ตัดแต่งกิ่งไม้ตามแนวสายไฟ ตรอก-ซอย หมู่ 13 และ
16 ต.นาดอกค า

165 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตัดหญา้ 2 ข้างทาง ตกลงราคา 54,000.00          นายชาติพิทักษ์  สุจมิงคล 54,000.00      - - นายชาติพิทักษ์  สุจมิงคล ราคาเหมาะสม
ตัดแต่งกิ่งไม้ตามแนวสายไฟ ตรอก-ซอย หมู่ 1, 5
และ 14 ต.นาดอกค า

166 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตัดหญา้ 2 ข้างทาง ตกลงราคา 54,000.00          นายกันยา  ไชยคีรี 54,000.00      - - นายกันยา  ไชยคีรี ราคาเหมาะสม
ตัดแต่งกิ่งไม้ตามแนวสายไฟ ตรอก-ซอย ม.3, 10
และ 17 ต.นาดอกค า

167 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตัดหญา้ 2 ข้างทาง ตกลงราคา 54,000.00          นายกล้องหล้า  พาติด 54,000.00      - - นายกล้องหล้า  พาติด ราคาเหมาะสม
ตัดแต่งกิ่งไม้ตามแนวสายไฟ ตรอก-ซอย ม.2, 11
และ 15 ต.นาดอกค า

168 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานตามโครงการ ตกลงราคา 9,000.00            นางสาววสิสุดา  สุโนนคุณ 9,000.00        - - นางสาววสิสุดา  สุโนนคุณ ราคาเหมาะสม
จดัท าแผนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจดัเตรียม
เอกสาร ส าหรับการเตรียมความพร้อม ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วิธกีำรจัดหำ
 วงเงินที่ใช้ในกำร

จัดหำหรือ
งบประมำณ (บำท)

ผู้เสนอรำคำ
 รำคำที่จัดหำ 

(บำท)
ผลต่ำง % ประหยัด ชื่อผู้ชนะกำรประมูล

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

169 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานตามโครงการ ตกลงราคา 9,000.00            นางสาวจริาภรณ์  สอนดี 9,000.00        - - นางสาวจริาภรณ์  สอนดี ราคาเหมาะสม
จดัท าแผนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจดัเตรียม
เอกสาร ส าหรับการเตรียมความพร้อม ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐

170 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานตามโครงการ ตกลงราคา 9,000.00            นางทิพวลัย์  สุโนนคุณ 9,000.00        - - นางทิพวลัย์  สุโนนคุณ ราคาเหมาะสม
จดัท าแผนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจดัเตรียม
เอกสาร ส าหรับการเตรียมความพร้อม ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐

171  1.โครงการขุดลอกล าห้วยป่าไร่ งบประมาณ ตกลงราคา 490,000.00        นาด้วงมหานคร 490,000.00    - - นาด้วงมหานคร ราคาเหมาะสม
120,000 บาท
 2.โครงการขุดลอกคลองซ าภูกอย งบประมาณ 
200,000 บาท
 3.โครงการขุดลอกล าห้วยสีโสม งบประมาณ 
170,000 บาท

172 จา้งก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางภายใน ตกลงราคา 80,000.00          หจก.ศิริภูมิ การโยธา 2016 80,000.00      - - หจก.ศิริภูมิ การโยธา 2016 ราคาเหมาะสม
หมู่บ้านAsphaltic concrete พื้นที่หมู4่ บ้านห้วยตาด

173 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ า ส่วนกลาง ตกลงราคา 3,400.00            อู่ห้วยเตยเชอร์วสิ 3,400.00        - - อู่ห้วยเตยเชอร์วสิ ราคาเหมาะสม
81-9573 เลย

174 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตกลงราคา 7,200.00            อู่ห้วยเตยเชอร์วสิ 7,200.00        - - อู่ห้วยเตยเชอร์วสิ ราคาเหมาะสม
 1.รถกระเช้ากองช่าง 81-7558 เลย จ านวน 3,700
 2. รถยนต์นั่งส่วนกองช่าง กง-9330 เลย 
จ านวน 3,500 บาท

175 จา้งเหมาประกอบอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ตกลงราคา 15,360.00          ร้านแอน-เอ็ม 15,360.00      - - ร้านแอน-เอ็ม ราคาเหมาะสม
โครงการจดักิจกรรมวนัผู้สูงอายุ จ านวน 1,024 คน

176 จา้งหมาขบานแห่และเคร่ืองเสียง ขบวนนางร า ตกลงราคา 9,500.00            นางบุญชู  เนธบิุตร 9,500.00        - - นางบุญชู  เนธบิุตร ราคาเหมาะสม
ป้ายโครงการจดังานประเพณีสรงน้ าพระถ้ าผายา

177 ซ้ือวสัดุส านักงานเคร่ืองเจาะกระดาษ/แฟ้มเอกสาร ตกลงราคา 8,470.00            หจก.ใบเตยการศึกษา 8,470.00        - - หจก.ใบเตยการศึกษา ราคาเหมาะสม
(งานบุคลากร)

178 ซ้ืออุกรณ์กีฬา ถ้วยรางวลัโครงการแข่งขันกีฬา ตกลงราคา 4,275.00            บริษัท เจ.เอส.สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด 4,275.00        - - บริษัท เจ.เอส.สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด ราคาเหมาะสม
นาดอกค าคัพ (ต้านยาเสพติด)
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179 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์และของรางวลัตามโครงการ ตกลงราคา 4,140.00            ร้านแอน-เอ็ม 4,140.00        - - ร้านแอน-เอ็ม ราคาเหมาะสม
จดักิจกรรมวนัผู้สูงอายุ ต าบลนาดอกค า

180 ซ้ือวสัดุส านักงานตลับหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ตกลงราคา 12,540.00          เมืองเลยซัพพลาย เซอร์วสิ 12,540.00      - - เมืองเลยซัพพลาย เซอร์วสิ ราคาเหมาะสม
(ส านักปลัด) จ านวน 3 กล่อง

181 ซ้ือวสัดุส านักงานกระดาษ A4 จ านวน 220 รีม ตกลงราคา 24,200.00          ร้านทวภิัณฑ์ 24,200.00      - - ร้านทวภิัณฑ์ ราคาเหมาะสม
(ส านักปลัด)

182 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ ตกลงราคา 217,800.00        ร้านโชติวฒันา 217,800.00    - - ร้านโชติวฒันา ราคาเหมาะสม
 - วคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 3,000 บาท
 - ทรายก าจดัลูกน้ ายุงลาย 1% จ านวน 63,000 บาท
 - น้ ายาพ่นหมอกควนั 25% จ านวน 79,800 บาท

183 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานตามโครงการ ตกลงราคา 4,500.00            นางสาววสิสุดา  สุโนนคุณ 4,500.00        - - นางสาววสิสุดา  สุโนนคุณ ราคาเหมาะสม
จดัท าแผนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
จดัท าเอกสารแผนการสอนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐

184 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานตามโครงการ ตกลงราคา 4,500.00            นางทิพวลัย์  สุโนนคุณ 4,500.00        - - นางทิพวลัย์  สุโนนคุณ ราคาเหมาะสม
จดัท าแผนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
จดัท าเอกสารแผนการสอนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐

185 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานตามโครงการ ตกลงราคา 4,500.00            นาวสาวจริาภรณ์  สอนดี 4,500.00        - - นาวสาวจริาภรณ์  สอนดี ราคาเหมาะสม
จดัท าแผนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
จดัท าเอกสารแผนการสอนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐

186 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ก าจดัผักตบชวาและ ตกลงราคา 400.00              นายยงยุทธ  จนัทร?สวา่ง 400.00          - - นายยงยุทธ  จนัทร?สวา่ง ราคาเหมาะสม
วชัพืชในแหล่งน้ าสาธารณะเขตพื้นที่ต าบลนาดอกค า

187 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ก าจดัผักตบชวาและ ตกลงราคา 400.00              นางสาวอุษณา  มนัสศิลา 400.00          - - นางสาวอุษณา  มนัสศิลา ราคาเหมาะสม
วชัพืชในแหล่งน้ าสาธารณะเขตพื้นที่ต าบลนาดอกค า

188 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ก าจดัผักตบชวาและ ตกลงราคา 400.00              นายถนอม  ปาริปุณนัง 400.00          - - นายถนอม  ปาริปุณนัง ราคาเหมาะสม
วชัพืชในแหล่งน้ าสาธารณะเขตพื้นที่ต าบลนาดอกค า

189 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ก าจดัผักตบชวาและ ตกลงราคา 400.00              นายพอดี  ปาหลา 400.00          - - นายพอดี  ปาหลา ราคาเหมาะสม
วชัพืชในแหล่งน้ าสาธารณะเขตพื้นที่ต าบลนาดอกค า

190 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ก าจดัผักตบชวาและ ตกลงราคา 400.00              นายกงจกัร  สอนดี 400.00          - - นายกงจกัร  สอนดี ราคาเหมาะสม
วชัพืชในแหล่งน้ าสาธารณะเขตพื้นที่ต าบลนาดอกค า
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191 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ก าจดัผักตบชวาและ ตกลงราคา 400.00              นางสบาย  โสกัณทัต 400.00          - - นางสบาย  โสกัณทัต ราคาเหมาะสม
วชัพืชในแหล่งน้ าสาธารณะเขตพื้นที่ต าบลนาดอกค า

192 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ก าจดัผักตบชวาและ ตกลงราคา 400.00              นายสุรศักด์ิ  สอนดี 400.00          - - นายสุรศักด์ิ  สอนดี ราคาเหมาะสม
วชัพืชในแหล่งน้ าสาธารณะเขตพื้นที่ต าบลนาดอกค า

193 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ก าจดัผักตบชวาและ ตกลงราคา 400.00              นายสุเมฆ  สนธพิงษ์ 400.00          - - นายสุเมฆ  สนธพิงษ์ ราคาเหมาะสม
วชัพืชในแหล่งน้ าสาธารณะเขตพื้นที่ต าบลนาดอกค า

194 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ก าจดัผักตบชวาและ ตกลงราคา 400.00              นายวนิัย   สอนจนัทร์ 400.00          - - นายวนิัย   สอนจนัทร์ ราคาเหมาะสม
วชัพืชในแหล่งน้ าสาธารณะเขตพื้นที่ต าบลนาดอกค า

195 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ก าจดัผักตบชวาและ ตกลงราคา 400.00              นานอนนท์  โสกัณทัต 400.00          - - นานอนนท์  โสกัณทัต ราคาเหมาะสม
วชัพืชในแหล่งน้ าสาธารณะเขตพื้นที่ต าบลนาดอกค า

196 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ก าจดัผักตบชวาและ ตกลงราคา 400.00              นายถนัดกิจ  โสกัณทัต 400.00          - - นายถนัดกิจ  โสกัณทัต ราคาเหมาะสม
วชัพืชในแหล่งน้ าสาธารณะเขตพื้นที่ต าบลนาดอกค า

197 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ก าจดัผักตบชวาและ ตกลงราคา 400.00              นายพิชิต  สอนดี 400.00          - - นายพิชิต  สอนดี ราคาเหมาะสม
วชัพืชในแหล่งน้ าสาธารณะเขตพื้นที่ต าบลนาดอกค า

198 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ก าจดัผักตบชวาและ ตกลงราคา 400.00              นายเจริญ  เสนสุข 400.00          - - นายเจริญ  เสนสุข ราคาเหมาะสม
วชัพืชในแหล่งน้ าสาธารณะเขตพื้นที่ต าบลนาดอกค า

199 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ก าจดัผักตบชวาและ ตกลงราคา 400.00              นายสุวทิย์  พานค า 400.00          - - นายสุวทิย์  พานค า ราคาเหมาะสม
วชัพืชในแหล่งน้ าสาธารณะเขตพื้นที่ต าบลนาดอกค า

200 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ก าจดัผักตบชวาและ ตกลงราคา 400.00              นายกาวอง  แก้วที 400.00          - - นายกาวอง  แก้วที ราคาเหมาะสม
วชัพืชในแหล่งน้ าสาธารณะเขตพื้นที่ต าบลนาดอกค า

201 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ก าจดัผักตบชวาและ ตกลงราคา 400.00              นายผาง  แก้วที 400.00          - - นายผาง  แก้วที ราคาเหมาะสม
วชัพืชในแหล่งน้ าสาธารณะเขตพื้นที่ต าบลนาดอกค า

202 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ก าจดัผักตบชวาและ ตกลงราคา 400.00              นางวนิค า  สอนดี 400.00          - - นางวนิค า  สอนดี ราคาเหมาะสม
วชัพืชในแหล่งน้ าสาธารณะเขตพื้นที่ต าบลนาดอกค า

203 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ก าจดัผักตบชวาและ ตกลงราคา 400.00              นางวนิดา  แถวอุทุม 400.00          - - นางวนิดา  แถวอุทุม ราคาเหมาะสม
วชัพืชในแหล่งน้ าสาธารณะเขตพื้นที่ต าบลนาดอกค า

204 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ก าจดัผักตบชวาและ ตกลงราคา 400.00              นางสมิงรักษ์  แถวอุทุม 400.00          - - นางสมิงรักษ์  แถวอุทุม ราคาเหมาะสม
วชัพืชในแหล่งน้ าสาธารณะเขตพื้นที่ต าบลนาดอกค า

205 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ก าจดัผักตบชวาและ ตกลงราคา 400.00              นางปาริชาติ  ด้วงค าจนัทร์ 400.00          - - นางปาริชาติ  ด้วงค าจนัทร์ ราคาเหมาะสม
วชัพืชในแหล่งน้ าสาธารณะเขตพื้นที่ต าบลนาดอกค า

206 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ก าจดัผักตบชวาและ ตกลงราคา 400.00              นายแสง  ด้วงค าจนัทร์ 400.00          - - นายแสง  ด้วงค าจนัทร์ ราคาเหมาะสม
วชัพืชในแหล่งน้ าสาธารณะเขตพื้นที่ต าบลนาดอกค า
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207 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ก าจดัผักตบชวาและ ตกลงราคา 400.00              นายอะลงกรณ์  ด้วงค าจนัทร์ 400.00          - - นายอะลงกรณ์  ด้วงค าจนัทร์ ราคาเหมาะสม
วชัพืชในแหล่งน้ าสาธารณะเขตพื้นที่ต าบลนาดอกค า

208 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ก าจดัผักตบชวาและ ตกลงราคา 400.00              นายอดิศักด์ิ  มนต์ไธสงค์ 400.00          - - นายอดิศักด์ิ  มนต์ไธสงค์ ราคาเหมาะสม
วชัพืชในแหล่งน้ าสาธารณะเขตพื้นที่ต าบลนาดอกค า

209 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ก าจดัผักตบชวาและ ตกลงราคา 400.00              นายวสัิย  มนต์ไธสงค์ 400.00          - - นายวสัิย  มนต์ไธสงค์ ราคาเหมาะสม
วชัพืชในแหล่งน้ าสาธารณะเขตพื้นที่ต าบลนาดอกค า

210 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ก าจดัผักตบชวาและ ตกลงราคา 400.00              นายวรวธุ  เสือจนัทึก 400.00          - - นายวรวธุ  เสือจนัทึก ราคาเหมาะสม
วชัพืชในแหล่งน้ าสาธารณะเขตพื้นที่ต าบลนาดอกค า

211 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา รับ-ส่ง นักเรียน ตกลงราคา 13,500.00          นายลินดา  นนทจนัทร์ 13,500.00      - - นายลินดา  นนทจนัทร์ ราคาเหมาะสม
โรงเรียนเทศบาลนาดอกค า พื้นที่หมู่ 4, 8, 9,
17, 3 และ 10 ต.นาดอกค า

212 ก่อสร้างโรงเรียนเทศบาล 1 พื้นที่หมู่ 1 บ้านห้วยเตย ตกลงราคา 350,000.00        หจก. อัศจรัรย์ค้าเหล็กไทย 350,000.00    - - หจก. อัศจรัรย์ค้าเหล็กไทย ราคาเหมาะสม
ต.นาดอกค า อ.นาด้วง จ.เลย

213 ก่อสร้างร้ัวอาคารส านักงานเทศบาลต าบลนาดอกค า ตกลงราคา 100,000.00        หจก. อัศจรัรย์ค้าเหล็กไทย 100,000.00    - - หจก. อัศจรัรย์ค้าเหล็กไทย ราคาเหมาะสม
ความยาว 17.85 เมตร

214 จา้งก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน ตกลงราคา 80,000.00          หจก. เค.คุณ ก่อสร้าง 80,000.00      - - หจก. เค.คุณ ก่อสร้าง ราคาเหมาะสม
ผิวจราจรAsphaltic Conerele พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อพักแบบมีฝาปิด ใน
พื้นที่หมู่ 4 บ้านห้วยตาด

215 ซ้ือวสัดุส านักงาน (กองคลัง) ตกลงราคา 11,830.00          ร้านบีบี คอม 11,830.00      - - ร้านบีบี คอม ราคาเหมาะสม
 - Toner-ori Cannon 325 จ านวน  กล่อง
 - Cannon 810 จ านวน 4  กล่อง

216 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 23 รายการ (กองช่าง) ตกลงราคา 7,589.00            ร้านทวภิัณฑ์ 7,589.00        - - ร้านทวภิัณฑ์ ราคาเหมาะสม
217 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ ตลับหมึก ตกลงราคา 21,737.00          ร้านบีบี คอม 21,737.00      - - ร้านบีบี คอม ราคาเหมาะสม

(กองช่าง)
218 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 44 รายการ (ส านักปลัด) ตกลงราคา 27,942.00          ร้านรอบรู้วทิยา 27,942.00      - - ร้านรอบรู้วทิยา ราคาเหมาะสม
219 ซ้ือวสัดุส านักงาน (ตรายางชื่อข้อความ) ตกลงราคา 3,150.00            รุ่งฤทธิธ์รุกิจการพิมพ์ 3,150.00        - - รุ่งฤทธิธ์รุกิจการพิมพ์ ราคาเหมาะสม

จ านวน 5 รายการ
220 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว (ส านักปลัด) ตกลงราคา 11,690.00          ร้านทวภิัณฑ์ 11,690.00      - - ร้านทวภิัณฑ์ ราคาเหมาะสม
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221 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมประปาบาดาลหมู่บ้าน ตกลงราคา 53,000.00          บริษัท สหชัยพัฒนกิจการช่าง (1999) จ ากัด 53,000.00      - - บริษัท สหชัยพัฒนกิจการช่าง (1999) จ ากัด ราคาเหมาะสม
พื้นที่หมู่ 12 บ้านภูแผงม้า ต.นาดอกค า
อ.นาด้วง จ.เลย

222 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ (ห้องส านักปลัด) ตกลงราคา 4,000.00            ร้านไพบูลย์การไฟฟ้า 4,000.00        - - ร้านไพบูลย์การไฟฟ้า ราคาเหมาะสม
จ านวน 3 รายการ

223 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงยานพาหนะรถบรรทุกน้ าดับเพลิง ตกลงราคา 9,160.00            อู่ห้วยเตยเชอร์วสิ 9,160.00        - - อู่ห้วยเตยเชอร์วสิ ราคาเหมาะสม
ทะเบียน 81-7695 เลย จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน
2,550 บาท
รถบรรทุกขยะทะเบียน 80-1515 เลย จ านวน 7
รายการ เป็นเงิน 6,610 บาท

224 1. จา้งปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.วดัวเิวกทีปาราม ตกลงราคา 100,000.00        นางสาวชนานันท์  นาคตะคุ 100,000.00    - - นางสาวชนานันท์  นาคตะคุ ราคาเหมาะสม
งบประมาณ 50,000 บาท
2. จา้งปรับปรุงภูมิท นศ์ ศพด.บ้านห้วยเตย 
งบประมาณ 50,000 บาท

225 จา้งปรับปรุงภุมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวา่ง ตกลงราคา 50,000.00          หจกซอัศจรรย์ค้าเหล็กไทย 50,000.00      - - หจกซอัศจรรย์ค้าเหล็กไทย ราคาเหมาะสม
พื้นที่หมู่ 3

226 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับปรับอากาศจ านวน ตกลงราคา 14,500.00          ร้านไพบูลย์การไฟฟ้า 14,500.00      - - ร้านไพบูลย์การไฟฟ้า ราคาเหมาะสม
2 เคร่ือง ห้องการเงิน ห้องคลัง

227 จา้งเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.ห้วยตาด ตกลงราคา 50,000.00          นายถนัด  มุลศิริ 50,000.00      - - นายถนัด  มุลศิริ ราคาเหมาะสม
228 จา้งเหมาขบวนแห่โครงการจดังานประเพณีบุญบั้งไฟ ตกลงราคา 50,000.00          นางนาง  พรมวาศรี 50,000.00      - - นางนาง  พรมวาศรี ราคาเหมาะสม

ประจ าปี 2560 
229 จา้งเหมาหมู่บ้าน (หมู่ 4, 8, 9, 17) ท าบั้งไฟหมื่น ตกลงราคา 20,000.00          นายสมศักด์ิ  ศรีบุรินทร์ 20,000.00      - - นายสมศักด์ิ  ศรีบุรินทร์ ราคาเหมาะสม

จ านวน 4 บั้ง
230 จา้งเหมาจดัสถานที่จดุบั้งไฟ ตกลงราคา 2,000.00            นายนันท์มนัส  อาบสุพลคมน์ 2,000.00        - - นายนันท์มนัส  อาบสุพลคมน์ ราคาเหมาะสม
231 จา้งเหมาท าขบวบแห่ขบวนที่ 3 นางร าจ านวน ตกลงราคา 18,000.00          นายอาจรีย์   อุปัชฌาย์ศรี 18,000.00      - - นายอาจรีย์   อุปัชฌาย์ศรี ราคาเหมาะสม

 20 คน ตกแต่งรถแห่บั้งไฟขบวนเฉลิมพระเกียรติ
232 จา้งเหมาหมู่บ้านจดัท าขบวนแห่ขบวนที่ 2 หมู่ 5, 11, ตกลงราคา 50,000.00          นางสมมาศ  ฝ่ายสงค์ 50,000.00      - - นางสมมาศ  ฝ่ายสงค์ ราคาเหมาะสม

 14 และ15 ขบวนเฉลิมพระเกียรติ รถแห่บั้งไฟ
รถเคร่ืองเส่ียง ขบวนนางร า 80 คน บั้งไฟหมื่น
จ านวน 1 บั้ง
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233 จา้งเหมาหมู่บ้านหมู่ 3 และ 10 ท าบั้งไฟหมื่น ตกลงราคา 5,000.00            นายพงษ์ชัน  บุตรโยจนัโท 5,000.00        - - นายพงษ์ชัน  บุตรโยจนัโท ราคาเหมาะสม
จ านวน 1 บั้ง

234 จา้งเหมารถทัวร์เพื่อศึกษาดูงานที่ศูนย์พัฒนาภูพานฯ ตกลงราคา 17,000.00          หจก.ทรัพย์เดชศรี 17,000.00      - - หจก.ทรัพย์เดชศรี ราคาเหมาะสม
235 จา้งเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการศึกษาดูงาน ตกลงราคา 5,500.00            นางค ามวล  พยักฤทธิ์ 5,500.00        - - นางค ามวล  พยักฤทธิ์ ราคาเหมาะสม

ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาภูพานฯ
236 จา้งซ่อมแซมรางน้ าฝนโรงเรียนเทศบาลนาดอกค า ตกลงราคา 12,000.00          นางสาวมะลิ  พาบุญมี 12,000.00      - - นางสาวมะลิ  พาบุญมี ราคาเหมาะสม

(เทศบาล 1 )
237 จา้งก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ตกลงราคา 204,000.00        หจก.จรูญ พณิชย์ ก่อสร้าง 204,000.00    - - หจก.จรูญ พณิชย์ ก่อสร้าง ราคาเหมาะสม

0.40X1.00 เมตร พร้อมบ่อพักแบบมีฝาปิด
พื้นที่หมู่ที่ 8

238 1. จา้งก่อสร้างฝายน้ าล้นและขุดลอกกวา้ง 7.00 เมตร ตกลงราคา 375,000.00        นาด้วงมหานคร 375,000.00    - - นาด้วงมหานคร ราคาเหมาะสม
พร้อมปรับปรุงถนนลูกรัง กวา้ง 2.00 ยาว 200 เมตร
พื้นที่หมู่ 15 วงเงิน 58,000 บาท
2. ก่อสร้างฝายน้ าล้นแบบวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พื้นที่หมู่ 4 วงเงิน 57,000 บาท
3. ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าพื้นที่หมู่ 9 วงเงิน 81,000 บาท
4. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร
พร้อมวางท่อหมู่ 8 วงเงิน 179,000 บาท

239 จา้งปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4.00 เมตร ตกลงราคา 500,000.00        หจก.เควเีจ ค้าไม้ 500,000.00    - - หจก.เควเีจ ค้าไม้ ราคาเหมาะสม
ยาว 245 เมตร พื้นที่หมู่ 15

240 จา้งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4.00 เมตร ตกลงราคา 400,000.00        หจก.เควเีจ ค้าไม้ 400,000.00    - - หจก.เควเีจ ค้าไม้ ราคาเหมาะสม
ยาว 193 เมตร หมู่ที่ 15

241 1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 ตกลงราคา 414,000.00        หจก.พีรวชิญก์ารโยธา (2007) 414,000.00    - - หจก.พีรวชิญก์ารโยธา (2007) ราคาเหมาะสม
งบประมาณ 279,000 บาท
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2
งบประมาณ 135,000 บาท

242 1. จา้งก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ตกลงราคา 45,000.00          หจก.เค.คุณ ก่อสร้าง 45,000.00      - - หจก.เค.คุณ ก่อสร้าง ราคาเหมาะสม
พร้อมบ่อพัก ม.2
2. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
จ านวน 27 ท่อน หมู่ที่ 8, 17
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243 ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete พื้นที่หมู่ ตกลงราคา 450,000.00        บริษัท เอเจเจ ก่อสร้าง จ ากัด 450,000.00    - - บริษัท เอเจเจ ก่อสร้าง จ ากัด ราคาเหมาะสม
2 และ 3

244 ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete พื้นที่หมู่ ตกลงราคา 370,000.00        บริษัท เอเจเจ ก่อสร้าง จ ากัด 370,000.00    - - บริษัท เอเจเจ ก่อสร้าง จ ากัด ราคาเหมาะสม
5 และ 6

245 ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete พื้นที่หมู่ ตกลงราคา 395,000.00        บริษัท เอเจเจ ก่อสร้าง จ ากัด 395,000.00    - - บริษัท เอเจเจ ก่อสร้าง จ ากัด ราคาเหมาะสม
7 และ 10

246 ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete พื้นที่หมู่ ตกลงราคา 310,000.00        บริษัท เอเจเจ ก่อสร้าง จ ากัด 310,000.00    - - บริษัท เอเจเจ ก่อสร้าง จ ากัด ราคาเหมาะสม
12 และ 14

247 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว (โรงเรียนเทศบาล 1) ตกลงราคา 10,728.00          บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นเลย จ ากัด 10,728.00      - - บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นเลย จ ากัด ราคาเหมาะสม
248 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์อบรมโครงการด าเนินการจดัท า ตกลงราคา 5,800.00            ร้านทวภิัณฑ์ 5,800.00        - - ร้านทวภิัณฑ์ ราคาเหมาะสม

ฐานทรัพยากรท้องถิ่นฯ
249 ซ้ือวสัดุส านักงานจ านวน 3 รายการ (กองคลัง) ตกลงราคา 10,530.00          ร้านบีบี คอม 10,530.00      - - ร้านบีบี คอม ราคาเหมาะสม
250 ซ้ือยางนอก 195-R-14C ML จ านวน 4 เส้น ตกลงราคา 11,000.00          รัตนสินการช่าง 11,000.00      - - รัตนสินการช่าง ราคาเหมาะสม

(รถยนต์ส่วนกลาง)
251 ซ้ือหลอดฟลูออเรสเซนต์ และโฟโต้สวติช์ (กองช่าง) ตกลงราคา 6,600.00            ร้านอมรการไฟฟ้า 6,600.00        - - ร้านอมรการไฟฟ้า ราคาเหมาะสม
252 จา้งปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. บ้านห้วยปลาดุก ตกลงราคา 50,000.00          นางสาวชนานันท์  นาคตุคะ 50,000.00      - - นางสาวชนานันท์  นาคตุคะ ราคาเหมาะสม

พื้นที่หมู่ 6
253 จา้งเหมาประกอบอาหารโครงการอบรมการด าเนินงาน ตกลงราคา 18,480.00          นางสาวศิราพร  จนัทร์อ่อน 18,480.00      - - นางสาวศิราพร  จนัทร์อ่อน ราคาเหมาะสม

ฐานทรัพยากรท้องถิ่นฯ
254 จา้งเหมารถยนต์ให้วทิยากร จ านวน 2 วนั ตกลงราคา 4,600.00            นายคชวตัร  ศรีไชย 4,600.00        - - นายคชวตัร  ศรีไชย ราคาเหมาะสม
255 จา้งเหมารถตู้จ านวน 2 คันโครงการศึกาดูงาน 13,000.00          นายคชวตัร  ศรีไชย 13,000.00      - - นายคชวตัร  ศรีไชย ราคาเหมาะสม

การจดังานแข่งขันทักษะทางวชิาการ จ านวน 2 วนั
256 จา้งเหมาประกอบอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ตกลงราคา 10,000.00          นางสาวศิราพร  จนัทร์อ่อน 10,000.00      - - นางสาวศิราพร  จนัทร์อ่อน ราคาเหมาะสม

โครงการอบรมด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นฯ
257 จา้งเหมาก าจดัผักตบชวาและวชัพืชในแหล่งน้ า ตกลงราคา 10,000.00          นายวสัิย  มนต์ไธสงค์ 10,000.00      - - นายวสัิย  มนต์ไธสงค์ ราคาเหมาะสม

สาธารณะจ านวน 1 สาย กวา้ง 60 เมตร ยาว 300
เมตร พื้นที่หมู่ 14

258 จา้งท าป้ายเหล็กพร้อมเสาขนาด 120X240 ซม. ตกลงราคา 5,000.00            ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 5,000.00        - - ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม
จ านวน 1 ป้าย

259 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 1 ตกลงราคา 3,490.00            ร้านทวภิัณฑ์ 3,490.00        - - ร้านทวภิัณฑ์ ราคาเหมาะสม
จ านวน 16 รายการ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วิธกีำรจัดหำ
 วงเงินที่ใช้ในกำร

จัดหำหรือ
งบประมำณ (บำท)

ผู้เสนอรำคำ
 รำคำที่จัดหำ 

(บำท)
ผลต่ำง % ประหยัด ชื่อผู้ชนะกำรประมูล

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

260 จา้งเหมาตกแต่งรถขบวนแห่เทียนพรรษา ตกลงราคา 4,000.00            นางอ๋อย  นันทะวงศ์ 4,000.00        - - นางอ๋อย  นันทะวงศ์ ราคาเหมาะสม
ประจ าปี 2560 จ านวน 1 คันๆละ 4,000 บาท

261 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานด้าน ตกลงราคา 27,000.00          นางสาวเปรมยุดา  วงค์ศิลา 27,000.00      - - นางสาวเปรมยุดา  วงค์ศิลา ราคาเหมาะสม
สาธารณสุขเกี่ยวกับงานการศึกษา วเิคราะห์ วจิยั วนิิจ
ฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เพื่อเสนอนโยบาย
วางแผนงานและด าเนินงานด้านสาธารณสุข

262 ซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ การหล่อเทียนในโครงการประเพณี ตกลงราคา 4,760.00            ร้านเปล่ียนศรี 4,760.00        - - ร้านเปล่ียนศรี ราคาเหมาะสม
แห่เทียนพรรษา ปี 2560

263 ซ้ือชุดรับแขกจ านวน 1 ชุด ตกลงราคา 15,000.00          ร้านเป็นจริงลิฟวิง่โฮม 15,000.00      - - ร้านเป็นจริงลิฟวิง่โฮม ราคาเหมาะสม
264 ซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรมโครงการอบรม ตกลงราคา 9,600.00            ร้านทิพย์ธารา 9,600.00        - - ร้านทิพย์ธารา ราคาเหมาะสม

ให้ความรู้เร่ืองสิทธแิละสวสัดิการคนพิการฯ จ านวน 
4 ราย

265 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ (เคร่ืองบันทึกเสียง) ตกลงราคา 5,000.00            หจก.ศรีธรรม 5,000.00        - - หจก.ศรีธรรม ราคาเหมาะสม
จ านวน 2 เคร่ือง

266 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 12 รายการ ตกลงราคา 13,355.00          ร้านทวภิัณฑ์ 13,355.00      - - ร้านทวภิัณฑ์ ราคาเหมาะสม
267 ซ้ือเมล็ดพันธด์อกดาวเรือง จ านวน 30,000 เม็ด ตกลงราคา 37,500.00          ปัทมาพันธุไ์ม้ 37,500.00      - - ปัทมาพันธุไ์ม้ ราคาเหมาะสม

ตามโครงการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจดัพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

268 ซ้ือท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60x1.00 ตกลงราคา 15,225.00          ร้านศุภกิจ เคหะกิจ 15,225.00      - - ร้านศุภกิจ เคหะกิจ ราคาเหมาะสม
เมตร จ านวน 15 ท่อน

269 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท าดอกไม้จนัทน์ตามโครงการฯ ตกลงราคา 31,000.00          ร้านทวภิัณฑ์ 31,000.00      - - ร้านทวภิัณฑ์ ราคาเหมาะสม
พระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

270 จา้งเหมาจดัขบวนแห่เทียน นางร าโครงการจดังาน ตกลงราคา 7,000.00            นายสระ  พรมวาศรี 7,000.00        - - นายสระ  พรมวาศรี ราคาเหมาะสม
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2560

271 จา้งเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม โครงการ ตกลงราคา 18,000.00          นางสาวศิราพร  จนัทร์อ่อน 18,000.00      - - นางสาวศิราพร  จนัทร์อ่อน ราคาเหมาะสม
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพิ่มพื้นที่สีเขียวฯ

272 จา้งเหมาประกอบอาหารและอาหารวา่งพร้อม ตกลงราคา 12,000.00          นางอัมพร  ศรีบุรินทร์ 12,000.00      - - นางอัมพร  ศรีบุรินทร์ ราคาเหมาะสม
เคร่ืองด่ืมโครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองสิทธแิละสวสัดิ
การคนพิการฯ
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273 จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศจ านวน 2 วนั ตกลงราคา 27,600.00          นายปัชญา  สันตินันตรักษ์ 27,600.00      - - นายปัชญา  สันตินันตรักษ์ ราคาเหมาะสม
 วนัที่ 20-23 ก.ค.2560 โครงการอบรมศึกษาดูงาน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

274 จา้งเหมาประกอบอาหาร อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ตกลงราคา 14,000.00          ร้านแอน-เอ็ม 14,000.00      - - ร้านแอน-เอ็ม ราคาเหมาะสม
ตามโครงการเตรียมความพร้อมจดัพิธถีวาย
พระเพลิงฯ

275 จา้งเหมาท าป้ายโครงการเตรียมความพร้อมการจดัพิธี ตกลงราคา 1,000.00            ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 1,000.00        - - ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม
ถวายพระเพลิงฯ

276 จา้งซ่อมแซมรถกระเช้า กองช่าง จ านวน 4 รายการ ตกลงราคา 11,100.00          นาด้วงยานยนต์ 11,100.00      - - นาด้วงยานยนต์ ราคาเหมาะสม
277 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ส านักปลัด) ตกลงราคา 12,000.00          เมืองเลยซัพพลาย เซอร์วชิ 12,000.00      - - เมืองเลยซัพพลาย เซอร์วชิ ราคาเหมาะสม
278 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการจดังานวนัแม่แห่งชาติ ตกลงราคา 2,475.00            ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 2,475.00        - - ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม

จ านวน 3 ป้าย
279 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดาให้ดูแลเกี่ยวกับงาน ตกลงราคา 16,500.00          นางสาวสาริตา  พรมผัน 16,500.00      - - นางสาวสาริตา  พรมผัน ราคาเหมาะสม

ด้านท าความสะอาด/โรงอาหารศพด.น้ าสวยห้วย
ปลาดุก ดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้และสนามหญา้ฯ 
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

280 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงาน ตกลงราคา 13,800.00          นางสาวชลิตา  ป้องภัย 13,800.00      - - นางสาวชลิตา  ป้องภัย ราคาเหมาะสม
ด้านกิจการสภา เช่น รวบรวมข้อมูลและงานพิมพ์
เอกสาร ฯลฯ และปฏิบัติหน้าที่อื่น

281 ซ้ือยาปราบวชัพืช (ตราหมาแดง) ตกลงราคา 1,300.00            นางค ามอน  ลีทับขวา 1,300.00        - - นางค ามอน  ลีทับขวา ราคาเหมาะสม
282 ซ้ือชุดกีฬาฟุตบอลตามโครงการส่งนักกีฬา ตกลงราคา 10,070.00          บริษัท เจ.เอส.สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด 10,070.00      - - บริษัท เจ.เอส.สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด ราคาเหมาะสม

เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมหาชนฯ
283 ซ้ือวสัดุก่อสร้างส าหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อม ตกลงราคา 59,972.00          ส.เจริญวสัดุก่อสร้าง 59,972.00      - - ส.เจริญวสัดุก่อสร้าง ราคาเหมาะสม

ที่อยู่อาศ ยส าหรับคนพิการ เทศบาลต าบลนาดอกค า
284 ซ้ือเคร่ืองเล่นสนามศพด. และ โรงเรียนเทศบาล 1 ตกลงราคา 50,000.00          ร้าน ช.ศึกษาภัณฑ์ 50,000.00      - - ร้าน ช.ศึกษาภัณฑ์ ราคาเหมาะสม
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