
แบบ สขร.1

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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
1 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาปฏบิติัหน้าที่ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายฐาปกรณ์  นาใคร 9,000.00       นายฐาปกรณ์  นาใคร ราคาเหมาะสม ข้อตกลงจ้าง

ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั และงานอื่นๆ 72/2561
ตามที่ได้รับมอบหมาย ลงวนัที่ 1/9/2561

ส้ินสุด 30/9/2561
2 จ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 443,000.00    443,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ออโต้ บวิด้ิง 443,000.00    บริษทั  ออโต้ บวิด้ิง ราคาเหมาะสม สัญญาจ้าง

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน จ ากัด จ ากัด 11/2561
หมู่บา้น พื้นที่หมู่ที่ 10 ลงวนัที่ 4/9/2561
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ ส้ินสุด 25/10/2561
บา้น  หมู่ที่ 14
3. ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 11

3 ก่อสร้างศูนย์พฒันาเด็กเล็กจ านวน 5 ศูนย์ 300,000.00    300,000.00    เฉพาะเจาะจง นายเอนก 300,000.00    นายเอนก ราคาเหมาะสม สัญญ้าจ้าง
และโรงเรียนเทศบาลนาดอกค า (เทศบาล1) บตุรดีสุวรรณ บตุรดีสุวรรณ 12/2561

ลงวนัที่ 21/9/2561
ส้ินสุด 5/11/2561

สรปุผลกำรด ำเนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน  ๒๕๖๑
เทศบำลต ำบลนำดอกค ำ อ ำเภอนำด้วง จังหวัดเลย 

ข้อมูล ณ วันที่   ๓๐   เดือน  กันยำยน  ๒๕๖๑



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
4 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมโครงการ 1,250.00       1,250.00       เฉพาะเจาะจง ร้านทวภิณัฑ์ 1,250.00       ร้านทวภิณัฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

เชิงปฏบิติัการด้านคอมพวิเตอร์ฯ 96/2561
ลงวนัที่ 3/9/2561
ส้ินสุด 10/9/2561

5 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงานตู้เล็กแบบ 2 บานเปดิ 9,700.00       9,700.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเชอร่ี 9,700.00       ร้านเชอร่ี ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 2 ตู้ 97/2561
พดัลม 18 นิ้ว จ านวน 1 ตัว ลงวนัที่ 4/9/2561

ส้ินสุด 13/9/2561
6 ซ้ือเคร่ืองพน่ยาปราบวชัพชื ครบชุด 13,000.00     13,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองเลย 13,000.00     หจก.เมืองเลย ราคาเหมาะสม ใบส้ังซ้ือ

อาณาจักรยนต์ อาณาจักรยนต์ 98/2561
ลงวนัที่ 4/9/2561
ส้ินสุด 13/9/2561

7 ซ้ือครุภณัฑ์ส ารวจเทป็วดัระยะสแตนเลส 5,000.00       5,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอมรการไฟฟา้ 5,000.00       ร้านอมรการไฟฟา้ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
กวา้ง 13 มม. ยาว 50 เมตร (กองช่าง) 99/2561

ลงวนัที่ 4/9/2561
ส้ินสุด 25/9/2561

8 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร Double A 1,980.00       1,980.00       เฉพาะเจาะจง หจก.จัสมิน 1,980.00       หจก.จัสมิน ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
80g 500 แผ่น จ านวน 18 รีม เอ็ดดูเคชั่น เอ็ดดูเคชั่น 100/2561

ลงวนัที่ 5/9/2561
ส้ินสุด 14/9/2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
9 ซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ดีเซลขนาด 5 วตัต์ 56,510.00     56,510.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เพื่อนช่างเลย 56,510.00     บริษทั เพื่อนช่างเลย ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (กองช่าง) จ ากัด จ ากัด 101/2561
ลงวนัที่ 5/9/2561
ส้ินสุด 26/9/2561

10 ซ้ือทอ่ระบายน้ าขนาด 0.60 x 1.00 เมตร 69,600.00     69,600.00     เฉพาะเจาะจง หจก. จรูญพานิช 69,600.00     หจก. จรูญพานิช ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 145 ทอ่น ก่อสร้าง ก่อสร้าง 102/2561

ลงวนัที่ 21/9/2561
ส้ินสุด 6/11/2561

11 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างการ 4,990.00       4,990.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ธ.การเกษตร 4,990.00       ร้าน ธ.การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
ดองพชืและชีวภาพอื่นๆ จ านวน 4 รายการ 103/2561

ลงวนัที่ 21/9/2561
ส้ินสุด 24/9/2561

12 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการท าเรือนเพาะช า 6,940.00       6,940.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แม่โจ้การเกษตร 6,940.00       หจก. แม่โจ้การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
และส าหรับเพาะปลูก จ านวน 8 รายการ 104/2561

ลงวนัที่ 25/9/2561
ส้ินสุด 25/10/2561

13 ซ้ือวสัดุส านักงานกระดาษดับเบลิ A 5,940.00       5,940.00       เฉพาะเจาะจง ร้านทวภิณัฑ์ 5,940.00       ร้านทวภิณัฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 54 รีม 105/2561

ลงวนัที่ 25/9/2561
ส้ินสุด 20/10/2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
14 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 26 รายการ 29,999.00     29,999.00     เฉพาะเจาะจง ร้านทวภิณัฑ์ 29,999.00     ร้านทวภิณัฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

106/2561
ลงวนัที่ 25/9/2561
ส้ินสุด 20/10/2561

15 ซ้ือวสัดุโครงการจัดท าหอ้งสมุดโรงเรียน 50,000.00     50,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านทพิปภาครุภณัฑ์ 50,000.00     ร้านทพิปภาครุภณัฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
เทศบาลนาดอกค า (เทศบาล 1) จ านวน 107/2561
29 รายการ ลงวนัที่ 26/9/2561

ส้ินสุด 23/12/2561
16 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน 30,800.00     30,800.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 30,800.00     สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ

สิงหาคม - กันยายน 2561 (ส านักปลัด) นาด้วง จ ากัด นาด้วง จ ากัด 108/2561
ลงวนัที่ 26/9/2561
ส้ินสุด 18/10/2561

17 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน 15,800.00     15,800.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 9,000.00       สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
สิงหาคม - กันยายน 2561 (กองช่าง) นาด้วง จ ากัด นาด้วง จ ากัด 109/2561

ลงวนัที่ 26/9/2561
ส้ินสุด 18/10/2561

18 ซ้ือสังกะสี 9 ฟตุ จ านวน 80 แผ่น 10,800.00     10,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านวงัปลาปอ้มวสัดุ 10,800.00     ร้านวงัปลาปอ้มวสัดุ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ
110/2561

ลงวนัที่ 26/9/2561
ส้ินสุด 18/10/2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
19 จ้างจัดท าปา้ยไวนิลการอบรมโครงการ 2,800.00       2,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 2,800.00       ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

สนับสนุนและส่งเสริมการคัดแยกขยะ 90/2561
ขนาด 80X180 ซม. จ านวน 4 ชุด ลงวนัที่ 5/9/2561

ส้ินสุด 10/9/2561
20 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์รถยต์ส่วนกองช่าง 16,098.63     16,098.63     เฉพาะเจาะจง บริษทั พฒันชัยยนต์ 16,098.63     บริษทั พฒันชัยยนต์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

ทะเบยีน กง-9330 เลย จ านวน 26 รายการ 91/2561
ลงวนัที่ 12/9/2561
ส้ินสุด 2/10/2561

21 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์(ส านักปลัด) 2,500.00       2,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก. นิรันดร์ดอทคอม 2,500.00       หจก. นิรันดร์ดอทคอม ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
1. เปล่ียน Power supply 2017 2017 92/2561
2. ลงโปรแกรม Windows10, Office 2010 ลงวนัที่ 14/9/2561
3. ลงโปรแกรมสแกนไวรัส Kaspersky ipc ส้ินสุด 24/9/2561

22 จ้างจัดท าปา้ยพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 1,800.00       1,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 1,800.00       ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง
1. ขนาด 130 x 250 ซม. จ านวน 1 ปา้ย 93/2561
2. ขนาด 150 x 250 ซม. จ านวน 1 ปา้ย ลงวนัที่ 20/9/2561

ส้ินสุด 26/9/2561
23 จ้างจัดท าปา้ยโครงการหนูน้อยอนุรักษแ์ละ 1,000.00       1,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ 1,000.00       ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

พทิกัษส่ิ์งแวดล้อมในกิจกรรมด าเนินงานที่ 7 94/2561
จ านวน 1 ปา้ย ลงวนัที่ 21/9/2561

ส้ินสุด 24/9/2561



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

หรอืจ้ำง ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
24 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ส านักปลัด) 3,200.00       3,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบบี ีคอม 3,200.00       ร้านบบี ีคอม ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง

จ านวน 2 เคร่ือง 95/2561
ลงวนัที่ 21/9/2561
ส้ินสุด 24/9/2561

                      (ลงชื่อ).......................................................................ผู้อ านวยการกองคลัง               (ลงชื่อ)สิบต ารวจโท........................................................ปลัดเทศบาล
                                               (นางณัฏฐ์นันธ ์ ภาพนัธ์)                                                         (ไพฑูรย์   ภคูงคา)


