
แบบ สขร.1

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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
1 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะรถบรรทกุน ้า 9,500.00        9,500.00       เฉพาะเจาะจง นางจงจิตร สอนสุภาพ 4,000.00       นางจงจิตร สอนสุภาพ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

ทะเบยีน 81-9573 เลย 73/2561
ลงวนัที่ 4/7/2561
สิ นสุด 25/7/2561

2 ซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถยนต์นั่งส่วน 26,470.00      26,470.00     เฉพาะเจาะจง อู่ภบูอ่บดิการาจ (2009) 26,470.00     อู่ภบูอ่บดิการาจ(2009) ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
กลาง ทะเบยีน กข 6841 เลย จ้านวน 23 74/2561
รายการ ลงวนัที่ 17/7/2561

สิ นสุด 9/8/2561
3 จ้างท้าปา้ยโครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ 800.00          800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 800.00         ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

สิทธปิระโยชน์ฯ 75/2561
ลงวนัที่ 17/7/2561
สิ นสุด 26/7/2561

4 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารวา่งและเคร่ือง 9,600.00        9,600.00       เฉพาะเจาะจง นางอัมพร ศรีบริุนทร์ 9,600.00       นางอัมพร ศรีบริุนทร์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
ด่ืม ตามโครงการความรู้เกี่ยวกับสิทธปิระโยชน์ 76/2561
ของคนพกิารฯ ลงวนัที่ 17/7/2561

สิ นสุด 26/7/2561

สรปุผลกำรด ำเนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม  2561
เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย 

ข้อมูล ณ วันที่   31   เดือน  กรกฎำคม  2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
5 จ้างท้าปา้ยโครงการจัดงานแหเ่ทยีนพรรษา 400.00          400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 400.00         ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

77/2561
ลงวนัที่ 20/7/2561
สิ นสุด 23/7/2561

6 จ้างเหมาตกแต่งรถแหเ่ทยีน 4,700.00        4,700.00       เฉพาะเจาะจง นางจิราภรณ์ ตองหวา้น 4,700.00       นางจิราภรณ์ ตองหวา้น ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
78/2561

ลงวนัที่ 24/7/2561
สิ นสุด 26/7/2561

7 จ้างท้าปา้ยโครงการปา้ยชื่อ/ปา้ยบอกทาง 1,500.00        1,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 1,500.00       ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
79/2561

ลงวนัที่ 24/7/2561
สิ นสุด 7/8/2561

8 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะรถกระเช้า 10,080.00      10,080.00     เฉพาะเจาะจง นางจงจิตร สอนสุภาพ 10,080.00     นางจงจิตร สอนสุภาพ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
(ส่วนกองช่าง) หมายเลขทะเบยีน 81-7558 80/2561
เลย จ้านวน 5 รายการ ลงวนัที่ 25/7/2561

สิ นสุด 17/8/2561
9 จ้างท้าปา้ยโครงการ จัดกิจกรรมวนัเฉลิมพระชน 1,100.00        1,100.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 1,100.00       ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิรา 81/2561
ลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกุรและปา้ยสติกเกอร์ ลงวนัที่ 25/7/2561

สิ นสุด 1/8/2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
10 ซื อครุภณัฑ์ส้านักงาน (คอมพวิเตอร์ ส้านักปลัด) 30,300.00      30,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบบีคีอม 30,300.00     ร้านบบีคีอม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซื อ

งานกิจการสภา 75/2561
 1.คอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค 21,000 ลงวนัที่ 4/7/2561
 2.เคร่ืองพมิพ ์4,300 สิ นสุด 25/7/2561
 3.เคร่ืองส้ารองข้อมูล 2 เคร่ืองๆละ 2,500

11 ซื ออุปกรณ์ไฟโรงเรียนเทศบาลนาดอกค้า 3,530.00        3,530.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอมรการไฟฟา้ 35,530.00     ร้านอมรการไฟฟา้ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซื อ
(เทศบาล1) 76/2561

ลงวนัที่ 6/7/2561
สิ นสุด 9/7/2561

12 ซื อวสัดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 14,325.00      14,325.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 14,325.00     สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซื อ
มิถุนายน 2561 (ส้านักปลัด) นาด้วง จ้ากัด นาด้วง จ้ากัด 77/2561

ลงวนัที่ 13/7/2561
สิ นสุด 10/8/2561

13 ซื อวสัดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 10,600.00      10,600.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 10,600.00     สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซื อ
มิถุนายน 2561 (กองช่าง) นาด้วง จ้ากัด นาด้วง จ้ากัด 78/2561

ลงวนัที่ 13/7/2561
สิ นสุด 10/8/2561

14 ซื อวสัดุอุปกรณ์โครงการใหค้วามรู้เกี่ยวกับ 6,000.00        6,000.00       เฉพาะเจาะจง นางอัมพร ศรีบริุนทร์ 6,000.00       นางอัมพร ศรีบริุนทร์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซื อ
สิทธปิระโยชน์ของคนพกิารฯ 79/2561

ลงวนัที่ 17/7/2561
สิ นสุด 26/7/2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
15 ซื อวสัดุเคร่ืองแต่งกาย (ประจ้ารถบรรทกุขยะ) 6,130.00        6,130.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ.เอส.สปอร์ต 6,130.00       บริษทั เจ.เอส.สปอร์ต ราคาเหมาะสม ใบส่ังซื อ

จ้านวน 10 ชุด กรุ๊ป จ้ากัด กรุ๊ป จ้ากัด 80/2561
ลงวนัที่ 23/7/2561
สิ นสุด 16/8/2561

16 ซื อเคร่ืองสังฆทาน ปจัจัยธรรมโครงการจัดงาน 4,950.00        4,950.00       เฉพาะเจาะจง ร้านทวภิณัฑ์ 4,950.00       ร้านทวภิณัฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซื อ
แหเ่ทยีนพรรษา 81/2561

ลงวนัที่ 23/7/2561
สิ นสุด 3/8/2561

17 ค่าเคร่ืองราชสักการะและสมุดลงนามและ 4,965.00        4,965.00       เฉพาะเจาะจง ร้านทวภิณัฑ์ 4,965.00       ร้านทวภิณัฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซื อ
ค่าอุปกรณ์ ส้าหรับกิจกรรมเราท้าความดีด้วย 82/2561
หวัใจ วนัที่ 28 ก.ค.2561 ลงวนัที่ 23/7/2561

สิ นสุด 3/8/2561
18 ซื อวคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ จ้านวน 75,000.00      75,000.00     เฉพาะเจาะจง ปุ้นปั้น เจริญการค้า 75,000.00     ปุ้นปั้น เจริญการค้า ราคาเหมาะสม ใบส่ังซื อ

3,000 โดส 83/2561
ลงวนัที่ 24/7/2561
สิ นสุด 17/8/2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
19 ซื อวสัดุงานบา้นงานครัว (รร.เทศบาล1) 9,475.00        9,475.00       เฉพาะเจาะจง ร้านทวภิณัฑ์ 9,475.00       ร้านทวภิณัฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซื อ

จ้านวน 10 รายการ 84/2561
ลงวนัที่ 31/7/2561
สิ นสุด 21/8/2561

 (ลงชื่อ).......................................................................ผู้อ้านวยการกองคลัง               (ลงชื่อ)สิบต้ารวจโท........................................................ปลัดเทศบาล
                                                             (นางณัฏฐ์นันธ์  ภาพันธ)์                                                         (ไพฑูรย์   ภูคงคา)


