
แบบ สขร.1

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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
1 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวนัส าหรับการอบรม/ 14,000.00     14,000.00     เฉพาะเจาะจง นางอัมพร 14,000.00     นางอัมพร ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

คณะด าเนินงาน/เจ้าหน้าที่ โครงการฝึกอบรมปฏบิติั ศรีบริุทร์ ศรีบริุนทร์ 28/2561
การงานฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น ต าบลนาดอกค า ลงวนัที่ 1/2/2561

ส้ินสุด 12/2/2561
2 จ้างเหมารถตู้เพื่อเข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิก 5,600.00       5,600.00       เฉพาะเจาะจง นายคชวตัร์ ศรีไชย 5,600.00       นายคชวตัร์  ศรีไชย ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

ฐานทรัพยากรทอ้งถิ่นฯ 29/2561
ลงวนัที่ 6/2/2561
ส้ินสุด 9/2/2561

3 จ้างเหมารถตู้ไปศึกษาดูงาน เตาเผาขยะแบบไร้มลพษิ 15,000.00     15,000.00     เฉพาะเจาะจง นายคชวตัร์ ศรีไชย 15,000.00     นายคชวตัร์  ศรีไชย ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการจัดการขยะครบวงจร 30/2561
ป ี2561 ระหวา่งวนัที่ 12-13 กุมภาพนัธ ์2561 ลงวนัที่ 9/2/2561

ส้ินสุด 14/2/2561
4 จ้างตีพมิพเ์ผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมโครงการ/ 88,000.00     88,000.00     เฉพาะเจาะจง บนัทกึเศรษฐกิจ 88,000.00     บนัทกึเศรศฐกิจ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

ลงโฆษณาตีพมิพป์ระชาสัมพนัธข์้อมูลข่าวสารผลงาน 31/2561
1 หน้าสี 4 สี ลงบทสัมภาษณ์นายกเทศมนตรี 2 หน้า ลงวนัที่ 15/2/2561
ขาวด า หนังสือพมิพบ์นัทกึเศรษฐกิจจ านวน 500เล่ม ส้ินสุด 26/2/2561

สรปุผลกำรด ำเนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์  2561
เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย 

ข้อมูล ณ วันที่   28  เดือน  กุมภำพันธ์  2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
5 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร (กองช่าง) 8,360.00       8,360.00       เฉพาะเจาะจง เมืองเลยซัพพาย 8,360.00       เมืองเลยซัพพาย ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

32/2561
ลงวนัที่ 23/2/2561
ส้ินสุด 28/2/2561

6 จ้างซ่อมแซมและเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 14,650.44     14,650.44     เฉพาะเจาะจง บริษทัสหชัยเลย 14,650.44     บริษทัสหชัยเลย ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
25 รายการ ทะเบยีน กข 6841 เลย มอเตอร์เซลส์ จ ากัด มอเตอร์เซลล์ จ ากัด 33/2561

ลงวนัที่ 23/2/2561
ส้ินสุด 28/2/2561

7 จ้างเหมาบริการรถดูดส้วม 1,200.00       1,200.00       เฉพาะเจาะจง นายคงฤทธิ ์ชัยเกตุ 1,200.00       นายคงฤทธิ ์ ชัยเกตุ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
34/2561

ลงวนัที่ 27/2/2561
ส้ินสุด 1/3/2561

8 จ้างเหมาเคร่ืองเสียงและรถแหพ่ร้อมเคร่ืองเสียง 4,500.00       4,500.00       เฉพาะเจาะจง นายวทิวฒัน์ 4,500.00       นายวทิวฒัน์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
กองกะมุด กองกะมุด 35/2561

ลงวนัที่ 28/2/2561
ส้ินสุด 5/3/2561

9 จ้างเหมาพร้อมตกแต่งรถแห ่จ านวน 2 คัน 1,500.00       1,500.00       เฉพาะเจาะจง นายธวชัร์  แก้วมีสี 1,500.00       นายธวชัร์  แก้วมีสี ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
36/2561

ลงวนัที่ 28/2/2561
ส้ินสุด 5/3/2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
10 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟา้ จ านวน 3 รายการ (กองช่าง) 5,000.00       5,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอมรการไฟฟา้ 5,000.00       ร้านอมรการไฟฟา้ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

34/2561
ลงวนัที่ 1/2/2561
ส้ินสุด 12/2/2561

11 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ใช้ในการฝึกอบรมปฏบิติัการส ารวจ 8,520.00       8,520.00       เฉพาะเจาะจง ร้านทวภิณัฑ์ 8,520.00       ร้านทวภิณัฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
และจัดท าฐานทรัพยากรโครงการอนุรักษพ์นัธกุรรม 35/2561
พชื ลงวนัที่ 1/2/2561

ส้ินสุด 12/2/2561
12 ซ้ือทอ่ส่งน้ าประจ ารถบรรทกุน้ าดับเพลิง จ านวน 30,000.00     30,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านฮักโฟน 30,000.00     ร้านฮักโฟน ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

3 เส้น 36/2561
ลงวนัที่ 6/2/2561
ส้ินสุด 13/2/2561

13 ซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม จ านวน 3 รายการ 50,000.00     50,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.ศึกษษภณัฑ์ 50,000.00     ร้าน ช. ศึกษษภณัฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
 - ถังลอดคู่ จ านวน 5 ชุดๆละ 5,500 บาท 37/2561
 - ชิงช้า 3 ที่นั่ง จ านวน 5 ชุดๆละ 3,900 บาท ลงวนัที่ 12/2/2561
 - ม้ากระดก 4 ที่นั่ง จ านวน 1 อันๆละ 3,000 บาท ส้ินสุด 15/2/2561

14 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ 22,100.00     22,100.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเชอร่ี 22,100.00     ร้านเชอร่ี ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
 - ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 2 ตู้ๆละ 4,000 บาท 38/2561
 - โต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 2 ตัวๆละ 6,000 บาท ลงวนัที่ 12/2/2561
 - เก้าอี้ท างาน จ านวน 1 ตัวๆละ 2,100 บาท ส้ินสุด 15/2/2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
15 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (การศึกษา) 20,493.00     20,493.00     เฉพาะเจาะจง ร้านทวภิณัฑ์ 20,493.00     ร้านทวภิณัฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

จ านวน 26 รายการ 39/2561
ลงวนัที่ 12/2/2561
ส้ินสุด 15/2/2561

16 ซ้ือวสัดุเชื่อเพลิงและหล่อล่ืน ไฮดีเชล (ส านักปลัด) 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 9,000.00       สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
นาด้วง จ ากัด นาด้วง จ ากัด 40/2561

ลงวนัที่ 15/2/2561
ส้ินสุด 26/2/2561

17 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ไฮดีเชล (กองช่าง) 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 7,000.00       สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
นาด้วง จ ากัด นาด้วง จ ากัด 41/2561

ลงวนัที่ 15/2/2561
ส้ินสุด 26/2/2561

18 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 7 รายการ 103,300.00   103,300.00   เฉพาะเจาะจง ร้านทพิปภาครุภณัฑ์ 103,300.00   ร้านทพิย์ปภาครุภณัฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
 1. เก้าอี้ท างาน จ านวน 4 ตัว 2,100 บาท 42/2561
 2. ตู้เหล็กแบบฟอร์ม 15 ล้ินชัก 8,000 บาท ลงวนัที่ 22/2/2561
 3. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก 4,500 บาท ส้ินสุด 27/2/2561
 4. เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ 12,000 บาท   
 5. เคร่ืองพมิพช์นิดฉีดหมึก 7,700 บาท
 6. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 16,000 บาท
 7. เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ จ านวน 4 เคร่ือง 7,900



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
19 ซ้ือเก้าอี้พลาสติก จ านวน 300 ตัว 250 90,000.00     90,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านทพิปภาครุภณัฑ์ 90,000.00     ร้านทพิปภาครุภณัฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

ชุดรับแขกไม้สักทอง 15,000 43/2561
ลงวนัที่ 22/2/2561
ส้ินสุด 27/2/2561

20 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ (กองคลัง) 36,300.00     36,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบบีคีอม 36,300.00     ร้านบบีคีอม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
44/2561

ลงวนัที่ 23/2/2561
ส้ินสุด 28/2/2561

21 ซ้ือสังฆทานปจัจัยไทยทาน จ านวน 20 ชุดๆละ 4,500.00       4,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเปล่ียนศรี 4,500.00       ร้านเปล่ียนศรี ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
225 บาท 45/2561

ลงวนัที่ ๒๐/๒/๒๕๖๐
ส้ินสุด ๒๔/๒/๒๕๖๐

22 โครงการก่อสร้างสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร 1,330,000.00 1,330,000.00 e-bidding หจก.เควเีจ ค้าไม้ 1,330,000.00 หจก.เควเีจ ค้าไม้ ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง
ยาว 42 เมตร โรงเรียนบา้นนาดอกค า หมู่ที่ 5 E01/2561
ต าบลนาดอกค า อ าเภอนาด้วง จังหวดัเลย ลงวนัที่ 9/2/2561

ส้ินสุด 10/5/2561

                      (ลงช่ือ).......................................................................ผูอ้  ำนวยกำรกองคลงั

                                               (นำงณฏัฐ์นนัธ์  ภำพนัธ)์

       (ลงช่ือ)สิบต ำรวจโท........................................................ปลดัเทศบำล

                                                        (ไพฑูรย ์  ภูคงคำ)




