
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 เปน็ลูกมือช่าง 36,000.00      36,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอลงกต 36,000.00      นายอลงกต ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

ส ารวจ ปฏบิติังานเกี่ยวกับการส ารวจเพื่อหาระยะ ค าเมืองคุณ ค าเมืองคุณ 67/2561
ระดับ มุม ลักษณะและขนาดของภมูิประเทศ ลงวนัที่ 1/6/2561
การหาค่าพกิัดของจุดต าแหน่งต่างๆ โดยอาศัย ส้ินสุด 30/9/2561
ข้อมูลจากการส ารวจและค านวณราคาที่ดิน
ทรัพย์สิน และปฏบิติังานตามที่ผู้วา่จ้างมอบหมาย

2 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา ตัดหญ้าสองข้าง 36,000.00      36,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอลิสมัน 36,000.00      นายอลิสมัน ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง
ทาง เก็บขยะสองข้างทางและงานอื่นๆตามที่ได้ แก้วอาสา แก้วอาสา 68/2561
รับมอบหมายพื้นที่หมู่ 3 และ 10 ต าบลนาดอกค า ลงวนัที่ 1/6/2561

ส้ินสุด 30/9/2561
3 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาปฏบิติังานตัดหญ้า 36,000.00      36,000.00      เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย 36,000.00      นายเอกชัย ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

สองข้างทาง เก็บขยะสองข้างทาง และงานอื่นๆ สอนสุภาพ สอนสุภาพ 69/2561
ตามที่ได้รับมอบหมาย พื้นที่หมู่ 4, 8 และ 9 ลงวนัที่ 1/6/2561
ต าบลนาดอกค า ส้ินสุด 30/9/2561

4 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาปฏบิติังานเก็บรวม 36,000.00      36,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวบศุกร ตาดี 36,000.00      นางสาวบศุกร ตาดี ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง
ข้อมูลและบนัทกึข้อมูลทรัพย์กรทอ้งถิ่น เช่น 70/2561
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และ ลงวนัที่ 1/6/2561
ทรัพยากรวฒันธรรมภมูิปญัญา และงานอื่นๆ ส้ินสุด 30/9/2561

สรปุผลกำรด ำเนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2561
เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย 

ข้อมูล ณ วันที่   30   เดือน  มิถุนำยน  2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
5 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะ (รถตักหน้า- 8,380.00        8,380.00        เฉพาะเจาะจง นางจงจิตร 8,380.00        นางจงจิตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

ขุดหลัง) กองช่าง ทะเบยีน ตค 6105 เลย สอนสุภาพ สอนสุภาพ 67/2561
ลงวนัที่ 13/6/2561
ส้ินสุด 4/7/2561

6 จ้างเหมารถตู้ตามโครงการเล้ียงไก่พนัธุพ์ื้นโร๊ด 11,000.00      11,000.00      เฉพาะเจาะจง นายคชวตัร ศรีไชย 11,000.00      นายคชวตัร ศรีไชย ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
ไทย จ านวน 2 คัน 68/2561

ลงวนัที่ 14/6/2561
ส้ินสุด 6/7/2561

7 จ้างท าปา้ยโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 800.00          800.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 800.00          ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
แก่เด็กนักเรียนฯ 69/2561

ลงวนัที่ 20/6/2561
ส้ินสุด 25/6/2561

8 ค่าอาหารวา่งโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2,440.00        2,440.00        เฉพาะเจาะจง นางจิราภรณ์ 2,440.00        นางจิราภรณ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
แก่เด็กนักเรียนฯ ตองหวา้น ตองหวา้น 70/2561

ลงวนัที่ 20/6/2561
ส้ินสุด 25/6/2561

9 จ้างจัดท าปา้ยโครงการแข่งขันกีฬาฟตุซอล 1,300.00        1,300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 1,300.00        ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
นาดอกค าคัพ (ต้านยาเสพติด) คร่ังที่ 14 จ านวน 71/2561
1 ปา้ย ปา้ยสต๊ิกเกอร์ตัดติดผ้าแพรโครงการ ลงวนัที่ 27/6/2561
แข่งขันกีฬานาดอกค าคัพ (ต้านยาเสพติด) คร้ังที่ ส้ินสุด 2/7/2561
14 ประจ าป ี2561 จ านวน 1 ปา้ย



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
10 ค่าอาหารส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิติังานและค่า 11,600.00      11,600.00      เฉพาะเจาะจง นางจิราภรณ์ 11,600.00      นางจิราภรณ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

อาหาร และน้ าด่ืมส าหรับนักกีฬาโครงการแข่งขัน ตองหวา้น ตองหวา้น 72/2561
ฟตุซอลนาดอกค าคัพ (ต้านยาเสพติด) คร้ังที่ 14 ลงวนัที่ 27/6/2561
ประจ าป ี2561 ส้ินสุด 2/7/2561

11 ซ้ือวสัดุส านักงาน (กองคลัง) จ านวน 4 ราย 5,030.00        5,030.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบบี ีคอม 5,030.00        ร้านบบี ีคอม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
69/2561

ลงวนัที่ 4/6/2561
ส้ินสุด 13/6/2561

12 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ 36,700.00      36,700.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบบี ีคอม 36,700.00      ร้านบบี ีคอม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
1. คอมพวิเตอร์โน๊ตบคุ เคร่ืองละ 20,000 บาท 70/2561
2. เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ LED/ขาวด า จ านวน 2 ลงวนัที่ 5/6/2561
เคร่ือง เคร่ืองละ 7,900 บาท (กองคลัง) ส้ินสุด 26/6/2561

13 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (ส านักปลัด) 53,220.00      53,220.00      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 53,220.00      สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
ประจ าเดือน พ.ค. นาด้วง จ ากัด นาด้วง จ ากัด 71/2561

ลงวนัที่ 6/6/2561
ส้ินสุด 27/6/2561

14 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (กองช่าง) 8,000.00        8,000.00        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 8,000.00        สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
ประจ าเดือน พ.ค. นาด้วง จ ากัด นาด้วง จ ากัด 72/2561

ลงวนัที่ 13/6/2561
ส้ินสุด 4/7/2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
15 ซ้ือวสัดุส านักงาน (ธงตราสัญลักษณ์) วปร. 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.ีเอส.ซัพพลาย 7,500.00        ร้าน พ.ีเอส.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

จ านวน 100 ผืน 73/2561
ลงวนัที่ 15/6/2561
ส้ินสุด 6/7/2561

16 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลและ 564,765.88    564,765.88    เฉพาะเจาะจง บริษทั แมร่ี แอน 564,765.88    บริษทั แมร่ี แอน ราคาเหมาะสม สัญญาซ้ือขาย
สพฐ.และศพด. ประจ าเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด 04/2561
และปดิเทอม ลงวนัที่ 1/6/2561

ส้ินสุด 29/6/2561
17 ซ้ืออุกรณ์กีฬาโครงการแข่งขันฟตุซอลนาดอกค า 4,000.00        4,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ.เอส.สปอร์ต 4,000.00        บริษทั เจ.เอส.สปอร์ต ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

คัพ (ต้านยาเสพติด) คร้ังที่ 14 ประจ าป ี2561 กรุ๊ป จ ากัด กรุ๊ป จ ากัด 74/2561
ลงวนัที่ 21/6/2561
ส้ินสุด 28/6/2561

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


