
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 ปฏบิติังานบริการทั่วไป 40,500.00      40,500.00      เฉพาะเจาะจง นายอภนิันท์ 40,500.00      นายอภนิันท์ ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

ภายในโรงเรียนเทศบาลนาดอกค า (เทศบาล1) เช่น นันทวงค์ นันทวงค์ 64/2561
ดูแลรักษาท าความสะอาดเรียบร้อย พร้อมทั้งรักษา ลงวนัที่ 16/5/2561
ความปลอดภยัอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ โรงเรียน ส้ินสุด 30/9/2561
เทศบาลนาดอกค าและปฏบิติังานตามที่ได้รับมอบหมาย

2 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา ปฏบิติังานบริการทั่วไป 49,500.00      49,500.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ์ 49,500.00      นางสาวจิราภรณ์ ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง
ปฏบิติัหน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียนเทศบาลนาดอกค า สอนดี สอนดี 59/2561
(เทศบาล1) เช่น จัดท าส่ือการเรียนการสอน ส าหรับ ลงวนัที่ 16/5/2561
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาดอกค า หรืองานอื่นใดที่ ส้ินสุด 30/9/2561
เกี่ยวข้องกับเทศบาลนาดอกค า

3 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา ปฏบิติังานบริการทั่วไป 49,500.00      49,500.00      เฉพาะเจาะจง นางทพิวลัย์ สุโนนคุณ 49,500.00      นางทพิวลัย์ สุโนนคุณ ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง
ปฏบิติัหน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียนเทศบาลนาดอกค า 60/2561
(เทศบาล1) เช่น จัดท าส่ือการเรียนการสอน ส าหรับ ลงวนัที่ 16/4/2561
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาดอกค า หรืองานอื่นใดที่ ส้ินสุด 30/9/2561
เกี่ยวข้องกับเทศบาลนาดอกค า

สรปุผลกำรด ำเนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม  2561
เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย 

ข้อมูล ณ วันที่   31   เดือน  พฤษภำคม  2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
4 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา ปฏบิติังานบริการทั่วไป 49,500.00      49,500.00      เฉพาะเจาะจง นางสาววสิสุดา 49,500.00      นางสาววสิสุดา ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

ปฏบิติัหน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียนเทศบาลนาดอกค า สุโนนคุณ สุโนนคุณ 61/2561
(เทศบาล1) เช่น จัดท าส่ือการเรียนการสอน ส าหรับ ลงวนัที่ 16/5/2561
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาดอกค า หรืองานอื่นใดที่ ส้ินสุด 30/9/2561
เกี่ยวข้องกับเทศบาลนาดอกค า

5 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา ปฏบิติังานบริการทั่วไป 49,500.00      49,500.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภสัรา 49,500.00      นางสาวอาภสัรา ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง
ปฏบิติัหน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียนเทศบาลนาดอกค า สอนสุภาพ สอนสุภาพ 62/2561
(เทศบาล1) เช่น จัดท าส่ือการเรียนการสอน ส าหรับ ลงวนัที่ 16/5/2561
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาดอกค า หรืองานอื่นใดที่ ส้ินสุด 30/9/2561
เกี่ยวข้องกับเทศบาลนาดอกค า

6 จ้างเหมาบริการปฏบิติังานทั่วไป จัดกิจกรรมต่างๆ 40,500.00      40,500.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวทวิากร ภทูี 40,500.00      นางสาวทวิากร ภทูี ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง
ภายในโรงเรียนเทศบาลนาดอกค า (เทศบาล1) จัดการ 63/2561
เรียนการสอนภายในหอ้งเรียนตามแผนการสอน จัดท า ลงวนัที่ 16/5/2561
เอกสารส าหรับการเรียนการสอน ดูแลความเรียบร้อย ส้ินสุด 30/9/2561
โรงเรียนเทศบาลนาดอกค า

7 จ้างเหมาหมู่บา้นจัดท าขบวนแหโ่ครงการจัดงาน 36,000.00      36,000.00      เฉพาะเจาะจง นายทะนาน 36,000.00      นายทะนาน ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
ประเพณีบญุบั้งไฟ ประจ าป ี2561 ขบวนนางร า 50 คน สิงหม์ณี สิงหม์ณี 55/2561
รถตกแต่ง รถบั้งไฟ รถเคร่ืองเสียง ขบงนที่ 3 ลงวนัที่ 1/5/2561

ส้ินสุด 4/5/2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
8 จ้างเหมาท าบั้งไฟหมู่ที่ 4, 8, 9, 17 โครงการจักงาน 6,000.00       6,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ 6,000.00        นายสมศักด์ิ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

ประเพณีบญุบั้งไฟ ประจ าป ี2561 ศรีบริุนทร์ ศรีบริุนทร์ 56/2561
ลงวนัที่ 1/5/2561
ส้ินสุด 4/5/2561

9 จ้างเหมาขบวนแหแ่ละบั้งไฟโครงการจัดงานประเพณี 36,000.00      36,000.00      เฉพาะเจาะจง นางยุพนิ เลเธาเชอร์ 36,000.00      นางยุพนิ เลเธาเชอร์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
บญุบั้งไฟประจ าป ี2561 ขบวนที่ 2 57/2561

ลงวนัที่ 1/5/2561
ส้ินสุด 4/5/2561

10 จ้างเหมาขบวนแหแ่ละบั้งไฟโครงการจัดงานประเพณี 36,000.00      36,000.00      เฉพาะเจาะจง นางจิราภรณ์ 36,000.00      นางจิราภรณ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
บญุบั้งไฟประจ าป ี2561 ขบวนที่ 1 ตองหวา้น ตองหวา้น 58/2561

ลงวนัที่ 1/5/2561
ส้ินสุด 4/5/2561

11 จ้างเหมาท าบั้งไฟจ านวน 2 บั้งๆละ 1,500 บาท ตาม 3,000.00       3,000.00       เฉพาะเจาะจง นายพฒุ ปราณีวงศ์ 3,000.00        นายพฒุ ปราณีวงศ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
โครงการจัดงานประเพณีบญุบั้งไฟ ประจ าป ี2561 59/2561
หมู่ที่ 3, 10 ลงวนัที่ 1/5/2561

ส้ินสุด 8/5/2561
12 จ้างเหมาขบวนแห ่จ านวน 4 ขบวน นางร า 30 คน 40,000.00      40,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ 40,000.00      นายสมศักด์ิ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

รถเคร่ืองเสียง โครงการสืบสานงานบญุประเพณีทอ้งถิ่น ศรีบริุนทร์ ศรีบริุนทร์ 60/2561
ประจ าป ี2561 ลงวนัที่ 1/5/2561

ส้ินสุด 8/5/2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
13 จ้างเหมาท าปา้ยโครงการจ านวน 2 ปา้ย 740.00          740.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 740.00          ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

 1. ขนาด 80x150 ซม. 61/2561
 2. ปา้ยประชาสัมพนัธ์ ลงวนัที่ 3/5/2561

ส้ินสุด 9/5/2561
14 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวนัและเคร่ืองด่ืม 2,100.00       2,100.00       เฉพาะเจาะจง นางจิราภรณ์ 2,100.00        นางจิราภรณ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

โครงการจัดงานประเพณีบญุบั้งไฟ ประจ าป ี2561 ตองหวา้น ตองหวา้น 62/2561
ลงวนัที่ 3/5/2561
ส้ินสุด 9/5/2561

15 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านักงาน (คอมพวิเตอร์) 2,690.00       2,690.00       เฉพาะเจาะจง ร้านวนินิ่ง 2,690.00        ร้านวนินิ่ง ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
กองช่าง คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ 63/2561

ลงวนัที่ 22/5/2561
ส้ินสุด 13/6/2561

16 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ (นถบรรทกุขยะ) จ านวน 5,535.00       5,535.00       เฉพาะเจาะจง นางจงจิตร 5,535.00        นางจงจิตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
9 รายการ สอนสุภาพ สอนสุภาพ 64/2561

ลงวนัที่ 23/5/2561
ส้ินสุด 4/6/2561

17 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ (รถบรรทกุน้ าดับเพลิง) หมายเลข 12,300.00      12,300.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนสินการช่าง 12,300.00      ร้านรัตนสินการช่าง ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
ทะเบยีน 81-7695 เลย 65/2561

ลงวนัที่ 24/5/2561
ส้ินสุด 5/6/2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
18 จ้างท าปา้ยสติกเกอร์อะคลิลิก ขนาด 120x30 ซม. 2,020.00       2,020.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 2,020.00        ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

จ านวน 5 แผ่นๆละ 140 บาท ขนาด 12x60 ซม. 66/2561
จ านวน 4 แผ่นๆละ 330 บาท ลงวนัที่ 24/5/2561

ส้ินสุด 30/5/2561
19 ซ้ือวสัดุส านักงานจ านวน 36 รายการ (ส านักปลัด) 50,660.00      50,660.00      เฉพาะเจาะจง ร้านทพิปภาครุภณัฑ์ 50,660.00      ร้านทพิปภาครุภณัฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

65/2561
ลงวนัที่ 21/5/2561
ส้ินสุด 12/6/2561

20 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนไฮดีเซล แก็สโซฮอล 91 15,950.00      15,950.00      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 15,950.00      สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
(ส านักปลัด) นาด้วง จ ากัด นาด้วง จ ากัด 66/2561

ลงวนัที่ 23/5/2561
ส้ินสุด 14/6/2561

21 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนไฮดีเซล แก็สโซฮอล 91 7,500.00       7,500.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 7,500.00        สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
(กองช่าง) นาด้วง จ ากัด นาด้วง จ ากัด 67/2561

ลงวนัที่ 23/5/2561
ส้ินสุด 14/6/2561

22 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (จ านวน 13 รายการ) 196,640.00    19,640.00      เฉพาะเจาะจง ร้านทวภิณัฑ์ 19,640.00      ร้านทวภิณัฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
68/2561

ลงวนัที่ 25/5/2561
ส้ินสุด 6/6/2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
23 โครงการขุดลอกล าหว้ย 447,000.00    447,000.00    ตกลงราคา นาด้วงมหานคร 447,000.00    นาด้วงมหานคร ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง

 1.ขุดลอกล าหว้ยฮ้อมตอนล่าง กวา้ง 8.00x3.00 เมตร 7/2561
ลึก 2.50 เมตร ยาว 400 เมตร ปริมาณดิน 5,180 ลงวนัที่ 17/5/2561
ลบ.ม. หมู่ที่ 15 ส้ินสุด 16/6/2561
 2.ขุดลอกล าหว้ยพะเนียงแล้ง กวา้ง 8.00x3.00 เมตร
ลึก 2.50 เมตร ยาว 200 เมตร ปริมาณดิน 2,555
ลบ.ม. หมู่ที่ 11
 3.ขุดลอกล าหว้ยฮ้อมตอนบน กวา้ง 8.00x3.00 เมตร
ลึก 2.50 เมตร ยาว 200 เมตร ปริมาณดิน 2,620
ลบ.ม. หมู่ที่ 13
 4.ลุดลอกล าหว้ยนาขี้ควาย กวา้ง 8.00x3.00 เมตร
ลึก 2.50 เมตร ยาว 120 เมตร ปริมาณดิน 1,502
ลบ.ม. หมู่ที่ 15

24 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 6,495,000.00  6,495,000.00  e-bidding หจก.ป.ศรีวไิลลักษณ์ 6,495,000.00  หจก.ป.ศรีวไิลลักษณ์ ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง
ผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE ผิวทางกวา้ง E02/2561
6.00 เมตร ไหล่ทางกวา้งข้าละ 1.00 เมตร รวมกวา้ง ลงวนัที่ 15/5/2561
8.00 เมตร ระยะทาง 3,724 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 ส้ินสุด 10/11/2561
เมตร สายบา้นวงัเย็น-บา้นนานกปกี รหสัสายทาง
ลย.ถ.12-0002



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
25 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา ปฏบิติังานเก็บขยะใน 45,000.00      45,000.00      เฉพาะเจาะจง นายดาวทอง 54,000.00      นายดาวทอง ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

เขตต าบลนาดอกค า และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ ภเูขียวศักด์ิ ภเูขียงศักด์ิ 58/2561
มอบหมายประจ ารถขยะ ลงวนัที่ 1/5/2561

ส้ินสุด 30/9/2561
26 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา ปฏบิติังานบริเวณทั่วไป 40,500.00      40,500.00      เฉพาะเจาะจง นายอภนิันท์ 40,500.00      นายอภนิันท์ ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

ภายในโรงเรียนเทศบาลนาดอกค า (เทศบาล 1) เช่น นันทวงค์ นันทวงค์ 64/2561
ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยพร้อมทั้งรักษาความ ลงวนัที่ 16/5/2561
ปลอดภยัอุปกรณ์ อาคาร สถานที่โรงเรียนเทศบาล ส้ินสุด 30/9/2561
นาดอกค า และปฏบิติังานตามที่ผู้วา่จ้างมอบหมาย

27 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาท าหน้าที่ครูสอนตาม 60,000.00      60,000.00      เฉพาะเจาะจง นางพณาพร 60,000.00      นางพณาพร ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง
โครงการส่งเสริมทกัษะทางคณิตศาสตร์ (รางชั่วโมง) สอนสุภาพ สอนสุภาพ 65/2561
โรงเรียนเทศบาลนาดอกค า (เทศบาล 1) ลงวนัที่ 16/5/2561

ส้ินสุด 30/9/2561
28 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาท าหน้าที่ครูสอนตาม 60,000.00      60,000.00      เฉพาะเจาะจง นายจักกฤช อึ้งเจริญ 60,000.00      นายจักกฤช อึ้งเจริญ ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

โครงการส่งเสริมทกัษะทางภาษาต่างประเทศ 66/2561
(รายชั่วโมง) โรงเรียนเทศบาลนาดอกค า (เทศบาล1) ลงวนัที่ 16/5/2561

ส้ินสุด 30/9/2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
29 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลและ 205,927.68    205,927.68    เฉพาะเจาะจง บริษทั แมร่ี แอน 205,927.68    บริษทั แมร่ี แอน ราคาเหมาะสม สัญญาซ้ือขาย

สพฐ.และศพด. ประจ าเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด 03/2561
2561 ลงวนัที่ 15/5/2561

ส้ินสุด 29/6/2561

(ลงชื่อ).......................................................................ผู้อ านวยการกองคลัง (ลงชื่อ)สิบต ารวจโท........................................................ปลัดเทศบาล
                     (นางณัฏฐ์นันธ์  ภาพันธ)์              (ไพฑูรย์   ภูคงคา)


