
1 ค่าจา้งเหมาท าซุ้มถวายดอกไมจ้นัทร์ 14,500 14,500 เฉพาะเจาะจง ร้านสีสนัการป้าย 2 ร้านสีสนัการป้าย 2 สะดวกในการจดัจา้ง

2 ค่าจา้งเหมาท าพวงมาลาวนัปิยะฯ 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายขจรเดช เสง่ียมเฉย นายขจรเดช เสง่ียมเฉย สะดวกในการจดัจา้ง

3 ค่าจา้งเหมาท าขา้วกล่องร่วมงานพิธี 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาภรณ์ ค  าไพเราะ นางสาวสุภาภรณ์ ค  าไพเราะ สะดวกในการจดัจา้ง

4 ค่าจดัซ้ือถุงยงัชีพช่วยเหลือราษฎรฯ 1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง ร้านป้านอ้ย ร้านป้านอ้ย สะดวกในการจดัซ้ือ

5 ค่าจดัซ้ือตน้ดาวเรืองร่วมงานราชพิธี 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นายส าเนียง เนตรแสงศรี นายส าเนียง เนตรแสงศรี สะดวกในการจดัซ้ือ

6 ค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีและโต๊ะร่วมงานพิธี 13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง ร้านร่วมใจ ร้านร่วมใจ สะดวกในการจดัซ้ือ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2560                                                 แบบ สขร.๑

องค์การบริหารส่วนต าบลนาด ี อ าเภอด่านซ้าย  จังหวดัเลย

วนัที ่ 2 - 31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560         

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้งล าดบัท่ี
รายช่ือผูเ้สนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ



1 ค่าจา้งเหมาพนง.จา้งบริการ (ต.ค.60) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายพิชิต ลูกป่าเลไลย์ นายพิชิต ลูกป่าเลไลย์ สะดวกในการจดัจา้ง

2 ค่าจา้งเหมาพนง.จา้งบริการ (ต.ค.60) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางวรรณภา  ฤทธิศกัด์ิ นางวรรณภา  ฤทธิศกัด์ิ สะดวกในการจดัจา้ง

3 ค่าจา้งเหมาพนง.จา้งบริการ (ต.ค.60) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวนีลวรรณ สารมโน นางสาวนีลวรรณ สารมโน สะดวกในการจดัจา้ง

4 ค่าจา้งเหมาพนง.จา้งบริการ (ต.ค.60) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายกองจ่าย  ศรีบุญตา นายกองจ่าย  ศรีบุญตา สะดวกในการจดัจา้ง

5 ค่าจา้งเหมาพนง.จา้งบริการ (ต.ค.60) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายพงษเ์ทพ  ศรีคง นายพงษเ์ทพ  ศรีคง สะดวกในการจดัจา้ง

6 ค่าจา้งเหมารถรับส่ง ศพด.จอมมณี 1,900 1,900 เฉพาะเจาะจง นายฟศูกัด์ิ  สิงห์สถิตย์ นายฟศูกัด์ิ  สิงห์สถิตย์ สะดวกในการจดัจา้ง

7 ค่าจา้งเหมารถรับส่ง ศพด.แก่งม่วง 950 950 เฉพาะเจาะจง นางสาววินยั ศรีดวงจนัทร์ นางสาววินยั ศรีดวงจนัทร์ สะดวกในการจดัจา้ง

8  ค่าจา้งเหมาขุดกลบบ่อขยะ 26,400 26,400 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบีการโยธา ร้านบีบีการโยธา สะดวกในการจดัจา้ง

9 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมถนน หมู่ 3 44,300 44,300 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบีการโยธา ร้านบีบีการโยธา สะดวกในการจดัจา้ง

10 ค่าจา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถบรรทุกขยะ 1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง ร้านอนนัตช์ยัการยาง ร้านอนนัตช์ยัการยาง สะดวกในการจดัจา้ง

11 ค่าจา้งเหมาซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 3,150 3,150 เฉพาะเจาะจง ร้านสปีดคอมพิวเตอร์ ร้านสปีดคอมพิวเตอร์ สะดวกในการจดัจา้ง

12 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง (พ.ย.60) 23,500 23,500 เฉพาะเจาะจง หจก.สุกญัญาเซอร์วิสฯ หจก.สุกญัญาเซอร์วิสฯ สะดวกในการจดัซ้ือ

13 ค่าน ้าด่ืมส านกังาน  (พ.ย.60) 495 495 เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมนิรมิต ร้านน ้าด่ืมนิรมิต สะดวกในการจดัซ้ือ

14 ค่าวสัดุก่อสร้าง หมู่ 2 นาหมูม่น 14,400 14,400 เฉพาะเจาะจง ร้านเก่งวสัดุก่อสร้าง ร้านเก่งวสัดุก่อสร้าง สะดวกในการจดัซ้ือ

15 ค่าวสัดุก่อสร้าง หมู่ 3 ห้วยปลาฝา 13,345 13,345 เฉพาะเจาะจง ร้านเก่งวสัดุก่อสร้าง ร้านเก่งวสัดุก่อสร้าง สะดวกในการจดัซ้ือ

16 ค่าวสัดุซ่อมแซมถนน หมู่ 1 นาดี 14,200 14,200 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเวน่โฮม ร้านโอเวน่โฮม สะดวกในการจดัซ้ือ

                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2560                                                 แบบ สขร.๑

องค์การบริหารส่วนต าบลนาด ี อ าเภอด่านซ้าย  จังหวดัเลย

วนัที ่ 1 - 30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560         

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายช่ือผูเ้สนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ
ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง



17 ค่าวสัดุปรับปรุงท่อน ้า อบต.นาดี 3,430 3,430 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเวน่โฮม ร้านโอเวน่โฮม สะดวกในการจดัซ้ือ

18 ค่าจดัซ้ือใบเสร็จรับเงินค่าขยะ 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเลยการพิมพ์ ร้านเมืองเลยการพิมพ์ สะดวกในการจดัซ้ือ

19 ค่าวสัดุท าโต๊ะเกา้ ศพด.จอมมณี 19,175 19,175 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเวน่โฮม ร้านโอเวน่โฮม สะดวกในการจดัซ้ือ

20 ค่าวสัดุส านกังาน 3,750 3,750 เฉพาะเจาะจง ร้านพรศิริ ร้านพรศิริ สะดวกในการจดัซ้ือ

21 ค่าวสัดุส านกังาน 5,200 5,200 เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิคโอเอ ร้านเทคนิคโอเอ สะดวกในการจดัซ้ือ

22 ค่าวสัดุอาหารเสริมนมโรงเรียน 42,423.50 42,423.50 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวงัน ้าเยน็ สหกรณ์โคนมวงัน ้าเยน็ สะดวกในการจดัซ้ือ

                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2560                                                 แบบ สขร.๑

องค์การบริหารส่วนต าบลนาด ี อ าเภอด่านซ้าย  จังหวดัเลย

วนัที ่ 1 - 30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560         

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายช่ือผูเ้สนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ
ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง



1 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป (พ.ย.-ธ.ค.60) 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายพิชิต ลูกป่าเลไลย์ นายพิชิต ลูกป่าเลไลย์ สะดวกในการจดัจา้ง

2 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป (พ.ย.-ธ.ค.60) 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นางวรรณภา  ฤทธิศกัด์ิ นางวรรณภา  ฤทธิศกัด์ิ สะดวกในการจดัจา้ง

3 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป (พ.ย.-ธ.ค.60) 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวนีลวรรณ สารมโน นางสาวนีลวรรณ สารมโน สะดวกในการจดัจา้ง

4 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป (พ.ย.-ธ.ค.60) 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายกองจ่าย  ศรีบุญตา นายกองจ่าย  ศรีบุญตา สะดวกในการจดัจา้ง

5 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป (พ.ย.-ธ.ค.60) 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายพงษเ์ทพ  ศรีคง นายพงษเ์ทพ  ศรีคง สะดวกในการจดัจา้ง

6 ค่าจา้งเหมารถรับส่ง ศพด.จอมมณี 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายฟศูกัด์ิ  สิงห์สถิตย์ นายฟศูกัด์ิ  สิงห์สถิตย์ สะดวกในการจดัจา้ง

7 ค่าจา้งเหมารถรับส่ง ศพด.แก่งม่วง 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นางสาววินยั ศรีดวงจนัทร์ นางสาววินยั ศรีดวงจนัทร์ สะดวกในการจดัจา้ง

8 ค่าจา้งเหมาท าป้ายงานกีฬาฯ 2,200 2,200 เฉพาะเจาะจง ร้านด่านซา้ยอิงทเ์จ็ต ร้านด่านซา้ยอิงทเ์จ็ต สะดวกในการจดัจา้ง

9 ค่าจา้งเหมาจดัสถานท่ีงานกีฬาฯ 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวปราณี เนตรแสงศรี นางสาวปราณี เนตรแสงศรี สะดวกในการจดัจา้ง

10 ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารงานกีฬาฯ 64,000 64,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.เอ้ือนจิต โยธาจนัทร์ น.ส.เอ้ือนจิต โยธาจนัทร์ สะดวกในการจดัจา้ง

11 ค่าซ้ืออุปกรณ์กีฬางานแข่งขนักีฬาฯ 25,380 25,380 เฉพาะเจาะจง ร้านจงเจริญ ร้านจงเจริญ สะดวกในการจดัซ้ือ

12 ค่าซ้ือชุดกีฬางานแข่งขนักีฬาฯ 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง ร้านจงเจริญ ร้านจงเจริญ สะดวกในการจดัซ้ือ

13 ค่าซ้ือถว้ยรางวลังานแข่งขนักีฬาฯ 25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง ร้านจงเจริญ ร้านจงเจริญ สะดวกในการจดัซ้ือ

14 ค่าซ้ือขนมรางวลังานวนัเด็ก 20,700 20,700 เฉพาะเจาะจง ร้านป้านอ้ย ร้านป้านอ้ย สะดวกในการจดัซ้ือ

15 ค่าซ้ืออุปกรณ์เล่นเกมส์งานวนัเด็ก 500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านป้านอ้ย ร้านป้านอ้ย สะดวกในการจดัซ้ือ

16 ค่าซ้ือท่อประปา 23,950 23,950 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามวสัดุก่อสร้าง ร้านสยามวสัดุก่อสร้าง สะดวกในการจดัซ้ือ

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายช่ือผูเ้สนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ
ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2560                                                 แบบ สขร.๑

องค์การบริหารส่วนต าบลนาด ี อ าเภอด่านซ้าย  จังหวดัเลย

วนัที ่ 1 - 29  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2560         



17 ค่าซ้ือวสัดุส านกังาน 4,576 4,576 เฉพาะเจาะจง ร้านพรศิริ ร้านพรศิริ สะดวกในการจดัซ้ือ

18 ค่าซ้ืออาหารเสริมนมโรงเรียน 42,814.50 42,814.50 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวงัน ้าเยน็ สหกรณ์โคนมวงัน ้าเยน็ สะดวกในการจดัซ้ือ

19 ค่าวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง (ม.ค.61) 21,200 21,200 เฉพาะเจาะจง หจก.สุกญัญาเซอร์วิสฯ หจก.สุกญัญาเซอร์วิสฯ สะดวกในการจดัซ้ือ

20 ค่าซ้ือน ้าด่ืมส านกังาน 570 570 เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมนิรมิต ร้านน ้าด่ืมนิรมิต สะดวกในการจดัซ้ือ

21 คา่ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 4,540 4,540 เฉพาะเจาะจง ร้านรักษณ์ภทัรเคร่ืองครัว ร้านรักษณ์ภทัรเคร่ืองครัว สะดวกในการจดัซ้ือ

22 ค่าซ้ือวสัดุส านกังาน 5,200 5,200 เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิคโอเอ ร้านเทคนิคโอเอ สะดวกในการจดัซ้ือ

23 ค่าซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน สะดวกในการจดัซ้ือ

                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2560                                                 แบบ สขร.๑

องค์การบริหารส่วนต าบลนาด ี อ าเภอด่านซ้าย  จังหวดัเลย

วนัที ่ 1 - 29  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2560         

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายช่ือผูเ้สนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ
ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง



1 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป (ม.ค.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายพิชิต ลูกป่าเลไลย์ นายพิชิต ลูกป่าเลไลย์ สะดวกในการจดัจา้ง

2 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป (ม.ค.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางวรรณภา  ฤทธิศกัด์ิ นางวรรณภา  ฤทธิศกัด์ิ สะดวกในการจดัจา้ง

3 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป (ม.ค.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวนีลวรรณ สารมโน นางสาวนีลวรรณ สารมโน สะดวกในการจดัจา้ง

4 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป (ม.ค.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายกองจ่าย  ศรีบุญตา นายกองจ่าย  ศรีบุญตา สะดวกในการจดัจา้ง

5 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป (ม.ค.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายพงษเ์ทพ  ศรีคง นายพงษเ์ทพ  ศรีคง สะดวกในการจดัจา้ง

6 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป (ม.ค.61) 6,200 6,200 เฉพาะเจาะจง นายมงคล  สิงห์สถิตย์ นายมงคล  สิงห์สถิตย์ สะดวดในการจดัจา้ง

7 ค่าจา้งเหมารถรับส่ง ศพด.แก่งม่วง 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายฟศูกัด์ิ  สิงห์สถิตย์ นายฟศูกัด์ิ  สิงห์สถิตย์ สะดวกในการจดัจา้ง

8 ค่าจา้งเหมารถรับส่ง ศพด.จอมมณี 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นางสาววินยั ศรีดวงจนัทร์ นางสาววินยั ศรีดวงจนัทร์ สะดวกในการจดัจา้ง

9 คา่จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนตส่์วนกลาง 20,433.49 20,433.49 เฉพาะเจาะจง หจก.พฒันชยัยนตฯ์ หจก.พฒันชยัยนตฯ์ สะดวกในการจดัจา้ง

10 ค่าจา้งเหมาจดัสถานท่ีวนัเด็กปี 2561 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นางค าฝัด  ฤทธิศกัด์ิ นางค าฝัด  ฤทธิศกัด์ิ สะดวกในการจดัจา้ง

11 ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารวนัเด็กฯ 35,000 35,000 เฉพาะเจาะจง นางยพุรัตน์  จรไทย นางยพุรัตน์  จรไทย สะดวกในการจดัจา้ง

12 ค่าจา้งเหมาท าป้ายงานแข่งขนักีฬา 2,200 2,200 เฉพาะเจาะจง ร้านด่านซา้ยอิงคเ์จ็ต ร้านด่านซา้ยอิงคเ์จ็ต สะดวกในการจดัจา้ง

13 ค่าจา้งเหมาจดัสถานท่ีวงานกีฬา 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปราณี  เนตรแสงศรี น.ส.ปราณี  เนตรแสงศรี สะดวกในการจดัจา้ง

14 ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารงานกีฬา 64,000 64,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.เอ้ือนจิต  โยธาจนัทร์ น.ส.เอ้ือนจิต  โยธาจนัทร์ สะดวกในการจดัจา้ง

15 ค่าซ้ืออุปกรณ์กีฬา 25,380 25,380 เฉพาะเจาะจง ร้านจงเจริญ ร้านจงเจริญ สะดวกในการจดัซ้ือ

16 ค่าซ้ือชุดกีฬา 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง ร้านจงเจริญ ร้านจงเจริญ สะดวกในการจดัซ้ือ

                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2561                                                 แบบ สขร.๑

องค์การบริหารส่วนต าบลนาด ี อ าเภอด่านซ้าย  จังหวดัเลย

วนัที ่ 3 - 31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2560         

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายช่ือผูเ้สนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ
ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง



17 ค่าวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง (ธ.ค.2560) 21,200 21,200 เฉพาะเจาะจง หจก.สุกญัญาเซอร์วิสฯ หจก.สุกญัญาเซอร์วิสฯ สะดวกในการจดัซ้ือ

18 ค่าซ้ือน ้าด่ืมส านกังาน 570 570 เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมนิรมิต ร้านน ้าด่ืมนิรมิต สะดวกในการจดัซ้ือ

19 ค่าซ้ือถว้ยรางวลังานกีฬา 25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง ร้านจงเจริญ ร้านจงเจริญ สะดวกในการจดัซ้ือ

20 ค่าซ้ือขนมรางวลังานวนัเด็ก 20,700 20,700 เฉพาะเจาะจง ร้านป้านอ้ย ร้านป้านอ้ย สะดวกในการจดัซ้ือ

21 ค่าซ้ืออุปกรณ์เล่นเกมส์งานวนัเด็ก 500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านป้านอ้ย ร้านป้านอ้ย สะดวกในการจดัซ้ือ

22 ค่าซ้ือท่อน ้าประปา 23,950 23,950 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามวสัดุก่อสร้าง ร้านสยามวสัดุก่อสร้าง สะดวกในการจดัซ้ือ

23 ค่าซ้ือวสัดุส านกังาน 4,576 4,576 เฉพาะเจาะจง ร้านพรศิริ ร้านพรศิริ สะดวกในการจดัซ้ือ

24 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 4,540 4,540 เฉพาะเจาะจง ร้านรักษณ์ภทัรเคร่ืองครัว ร้านรักษณ์ภทัรเคร่ืองครัว สะดวกในการจดัซ้ือ

25 ค่าวสัดุส านกังาน 5,200 5,200 เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิคโอเอ ร้านเทคนิคโอเอ สะดวกในการจดัซ้ือ

26 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน สะดวกในการจดัซ้ือ

27 ค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ม.ค. 61 42,814.50 42,814.50 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวงัน ้าเยน็ สหกรณ์โคนมวงัน ้าเยน็ สะดวกในการจดัซ้ือ

                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2561                                                 แบบ สขร.๑

องค์การบริหารส่วนต าบลนาด ี อ าเภอด่านซ้าย  จังหวดัเลย

วนัที ่ 3 - 31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2560         

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายช่ือผูเ้สนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ
ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง



1 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป (ก.พ.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายพิชิต ลูกป่าเลไลย์ นายพิชิต ลูกป่าเลไลย์ สะดวกในการจดัจา้ง

2 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป  (ก.พ.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางวรรณภา  ฤทธิศกัด์ิ นางวรรณภา  ฤทธิศกัด์ิ สะดวกในการจดัจา้ง

3 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป (ก.พ.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวนีลวรรณ สารมโน นางสาวนีลวรรณ สารมโน สะดวกในการจดัจา้ง

4 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป (ก.พ.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายกองจ่าย  ศรีบุญตา นายกองจ่าย  ศรีบุญตา สะดวกในการจดัจา้ง

5 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป (ก.พ.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายพงษเ์ทพ  ศรีคง นายพงษเ์ทพ  ศรีคง สะดวกในการจดัจา้ง

6 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป (ก.พ.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายมงคล  สิงห์สถิตย์ นายมงคล  สิงห์สถิตย์ สะดวดในการจดัจา้ง

7 ค่าจา้งเหมารถรับส่ง ศพด.แก่งม่วง 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายฟศูกัด์ิ  สิงห์สถิตย์ นายฟศูกัด์ิ  สิงห์สถิตย์ สะดวกในการจดัจา้ง

8 ค่าจา้งเหมารถรับส่ง ศพด.จอมมณี 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นางสาววินยั ศรีดวงจนัทร์ นางสาววินยั ศรีดวงจนัทร์ สะดวกในการจดัจา้ง

9 ค่าจา้งเหมาท าใบเสร็บรับเงินฯ 900 900 เฉพาะเจาะจง ร้านด่านซา้ยธุรกิจการพิมพ์ ร้านด่านซา้ยธุรกิจการพิมพ์ สะดวกในการจดัจา้ง

10 ค่าจา้งเหมาซ่อมเคร่ืองตดัหญา้ 1,270 1,270 เฉพาะเจาะจง ร้านณฐัวฒิุยนต์ ร้านณฐัวฒิุยนต์ สะดวกในการจดัจา้ง

11 ค่าจา้งเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้านอนนัตช์ยัการยาง ร้านอนนัตช์ยัการยาง สะดวกในการจดัจา้ง

12 ค่าจา้งเหมาซ่อมรถยนตส่์วนกลาง 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านอนนัตช์ยัการยาง ร้านอนนัตช์ยัการยาง สะดวกในการจดัจา้ง

13 ค่าจา้งเหมาท าป้ายจุดรวบรวมขยะ 1,260 1,260 เฉพาะเจาะจง ร้านด่านซา้ยธุรกิจการพิมพ์ ร้านด่านซา้ยธุรกิจการพิมพ์ สะดวกในการจดัจา้ง

14 ค่าจา้งเหมาซ่อมรถยนตส่์วนกลาง 2,200 2,200 เฉพาะเจาะจง ร้าน อู่ อ.เจริญยนต์ ร้าน อู่ อ.เจริญยนต์ สะดวกในการจดัจา้ง

15 ค่าวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง (ม.ค.61) 27,800 27,800 เฉพาะเจาะจง หจก.สุกญัญาเซอร์วิสฯ หจก.สุกญัญาเซอร์วิสฯ สะดวกในการจดัซ้ือ

16 ค่าน ้าด่ืมส านกังาน (ม.ค.61) 765 765 เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมนิรมิต ร้านน ้าด่ืมนิรมิต สะดวกในการจดัซ้ือ

                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2561                                                 แบบ สขร.๑

องค์การบริหารส่วนต าบลนาด ี อ าเภอด่านซ้าย  จังหวดัเลย

วนัที ่ 1 - 28  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560         

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายช่ือผูเ้สนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ
ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง



17 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน 8,125.50 8,125.50 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน สะดวกในการจดัซ้ือ

18 คา่จดัซ้ือวสัดุก่อสร้างกระจกโคง้จราจร 28,000 28,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียงดาห์การคา้ ร้านเทียงดาห์การคา้ สะดวกในการจดัซ้ือ

19 คา่ซ้ิอวสัดุอาหารเสริม(นมร.ร. ก.พ.61) 42,814.50 42,814.50 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวงัน ้าเยน็ สหกรณ์โคนมวงัน ้าเยน็ สะดวกในการจดัซ้ือ

                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2561                                                 แบบ สขร.๑

องค์การบริหารส่วนต าบลนาด ี อ าเภอด่านซ้าย  จังหวดัเลย

วนัที ่ 1 - 28  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560         

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายช่ือผูเ้สนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ
ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง



1 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป (มี.ค.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายพิชิต ลูกป่าเลไลย์ นายพิชิต ลูกป่าเลไลย์ สะดวกในการจดัจา้ง

2 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป  (มี.ค.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางวรรณภา  ฤทธิศกัด์ิ นางวรรณภา  ฤทธิศกัด์ิ สะดวกในการจดัจา้ง

3 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป (มี.ค.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวนีลวรรณ สารมโน นางสาวนีลวรรณ สารมโน สะดวกในการจดัจา้ง

4 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป (มี.ค.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายกองจ่าย  ศรีบุญตา นายกองจ่าย  ศรีบุญตา สะดวกในการจดัจา้ง

5 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป (มี.ค.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายพงษเ์ทพ  ศรีคง นายพงษเ์ทพ  ศรีคง สะดวกในการจดัจา้ง

6 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป (มี.ค.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายมงคล  สิงห์สถิตย์ นายมงคล  สิงห์สถิตย์ สะดวดในการจดัจา้ง

7 ค่าจา้งเหมารถรับส่ง ศพด.แก่งม่วง 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายฟศูกัด์ิ  สิงห์สถิตย์ นายฟศูกัด์ิ  สิงห์สถิตย์ สะดวกในการจดัจา้ง

8 ค่าจา้งเหมารถรับส่ง ศพด.จอมมณี 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นางสาววินยั ศรีดวงจนัทร์ นางสาววินยั ศรีดวงจนัทร์ สะดวกในการจดัจา้ง

9 ค่าจา้งเหมาซ่อมบ ารุงป๊ัมสูบน ้าฯ 16,950 16,950 เฉพาะเจาะจง นายมนตศ์กัด์ิ กินนาหลา้ นายมนตศ์กัด์ิ กินนาหลา้ สะดวกในการจดัจา้ง

10 ค่าจา้งเหมาซ่อมรถยนตส่์วนกลาง 1,850 1,850 เฉพาะเจาะจง ร้านอ านวยการช่าง ร้านอ านวยการช่าง สะดวกในการจดัจา้ง

11 ค่าจา้งเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 65,600 65,600 เฉพาะเจาะจง ร้านปุ๊ การยาง ร้านปุ๊ การยาง สะดวกในการจดัจา้ง

12 ค่าซ้ือวสัดุส านกังาน 18,700 18,700 เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิคโอเอ ร้านเทคนิคโอเอ สะดวกในการจดัซ้ือ

13 ค่าซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิคโอเอ ร้านเทคนิคโอเอ สะดวกในการจดัซ้ือ

14 ค่าซ้ือครุภณัฑเ์คร่ืองปรับอากาศ 72,500 72,500 เฉพาะเจาะจง บจก.อีเลคตริโกไ้ทย บจก.อีเลคตริโกไ้ทย สะดวกในการจดัซ้ือ

15 ค่าวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง (ม.ค.61) 24,700 24,700 เฉพาะเจาะจง หจก.สุกญัญาเซอร์วิสฯ หจก.สุกญัญาเซอร์วิสฯ สะดวกในการจดัซ้ือ

16 ค่าน ้าด่ืมส านกังาน (ม.ค.61) 615 615 เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมนิรมิต ร้านน ้าด่ืมนิรมิต สะดวกในการจดัซ้ือ

                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2561                                                 แบบ สขร.๑

องค์การบริหารส่วนต าบลนาด ี อ าเภอด่านซ้าย  จังหวดัเลย

วนัที ่ 2 - 30  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2560         

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายช่ือผูเ้สนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ
ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง



17 ค่าจดัซ้ืออาหารเสริมนม (มี.ค.61) 51,377.40 51,377.40 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวงัน ้าเยน็ สหกรณ์โคนมวงัน ้าเยน็ สะดวกในการจดัซ้ือ

                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2561                                                 แบบ สขร.๑

องค์การบริหารส่วนต าบลนาด ี อ าเภอด่านซ้าย  จังหวดัเลย

วนัที ่ 2 - 30  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2561        

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายช่ือผูเ้สนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ
ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง



1 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป (เม.ย.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายพิชิต ลูกป่าเลไลย์ นายพิชิต ลูกป่าเลไลย์ สะดวกในการจดัจา้ง

2 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป  (เม.ย.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางวรรณภา  ฤทธิศกัด์ิ นางวรรณภา  ฤทธิศกัด์ิ สะดวกในการจดัจา้ง

3 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป (เม.ย.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวนีลวรรณ สารมโน นางสาวนีลวรรณ สารมโน สะดวกในการจดัจา้ง

4 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป (เม.ย.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายกองจ่าย  ศรีบุญตา นายกองจ่าย  ศรีบุญตา สะดวกในการจดัจา้ง

5 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป (เม.ย.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายพงษเ์ทพ  ศรีคง นายพงษเ์ทพ  ศรีคง สะดวกในการจดัจา้ง

6 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป (เม.ย.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายมงคล  สิงห์สถิตย์ นายมงคล  สิงห์สถิตย์ สะดวดในการจดัจา้ง

7 ค่าจา้งเหมารถรับส่ง ศพด.แก่งม่วง 3,400 3,400 เฉพาะเจาะจง นายฟศูกัด์ิ  สิงห์สถิตย์ นายฟศูกัด์ิ  สิงห์สถิตย์ สะดวกในการจดัจา้ง

8 ค่าจา้งเหมาจดัสถานท่ีโครงการฯ 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวปราณี เนตรแสงศรี นางสาวปราณี เนตรแสงศรี สะดวกในการจดัจา้ง

9 ค่าจา้งเหมาท าป้ายจุดบริการฯ 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้านด่านซา้ยธุรกิจการพิมพ์ ร้านด่านซา้ยธุรกิจการพิมพ์ สะดวกในการจดัจา้ง

10 ค่าจา้งเหมาท าบายศรีสู่ขวญัฯ 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นางค าฝัด  ฤทธิศกัด์ิ นางค าฝัด  ฤทธิศกัด์ิ สะดวกในการจดัจา้ง

11 คา่จา้งเหมาประกอบอาหารโครงการฯ 48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวเอ้ือนจิต โยธาจนัทร์ นางสาวเอ้ือนจิต โยธาจนัทร์ สะดวกในการจดัจา้ง

12 ค่าจดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง (มี.ค.61) 26,700 26,700 เฉพาะเจาะจง หจก.สุกญัญาเซอร์วิสฯ หจก.สุกญัญาเซอร์วิสฯ สะดวกในการจดัซ้ือ

13 ค่าจดัซ้ือน ้าด่ืมส านกังาน (มี.ค.61) 660 660 เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมนิรมิต ร้านน ้าด่ืมนิรมิต สะดวกในการจดัซ้ือ

14 ค่าจดัซ้ือวสัดุวิทยแุละไฟฟ้า 29,980 29,980 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นเด่ินการไฟฟ้า ร้านบา้นเด่ินการไฟฟ้า สะดวกในการจดัซ้ือ

15 ค่าจดัซ้ือแป้งหอมและน ้าอบไทยฯ 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอรทยั ร้านอรทยั สะดวกในการจดัซ้ือ

16 ค่าซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 5,600 5,600 เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิคโอเอ ร้านเทคนิคโอเอ สะดวกในการจดัซ้ือ

                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2561                                                 แบบ สขร.๑

องค์การบริหารส่วนต าบลนาด ี อ าเภอด่านซ้าย  จังหวดัเลย

วนัที ่ 2 - 30  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2561         

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายช่ือผูเ้สนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ
ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง



1 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป (พ.ค.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายพิชิต ลูกป่าเลไลย์ นายพิชิต ลูกป่าเลไลย์ สะดวกในการจดัจา้ง

2 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป  (พ.ค.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางวรรณภา  ฤทธิศกัด์ิ นางวรรณภา  ฤทธิศกัด์ิ สะดวกในการจดัจา้ง

3 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป (พ.ค.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวนีลวรรณ สารมโน นางสาวนีลวรรณ สารมโน สะดวกในการจดัจา้ง

4 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป  (พ.ค.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายกองจ่าย  ศรีบุญตา นายกองจ่าย  ศรีบุญตา สะดวกในการจดัจา้ง

5 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป (พ.ค.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายพงษเ์ทพ  ศรีคง นายพงษเ์ทพ  ศรีคง สะดวกในการจดัจา้ง

6 คา่จา้งเหมาบริการทัว่ไป  (พ.ค.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายมงคล  สิงห์สถิตย์ นายมงคล  สิงห์สถิตย์ สะดวดในการจดัจา้ง

7 ค่าจา้งเหมารถรับส่ง ศพด.จอมมณี 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายฟศูกัด์ิ  สิงห์สถิตย์ นายฟศูกัด์ิ  สิงห์สถิตย์ สะดวกในการจดัจา้ง

8 ค่าจา้งเหมารถรับส่ง ศพด.แก่งม่วง 2,200 2,200 เฉพาะเจาะจง นายไกรวิทย ์โพธิจกั นายไกรวิทย ์โพธิจกั สะดวกในการจดัจา้ง

9 ค่าจดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง (พ.ค.61) 23,200 23,200 เฉพาะเจาะจง หจก.สุกญัญาเซอร์วิสฯ หจก.สุกญัญาเซอร์วิสฯ สะดวกในการจดัซ้ือ

10 ค่าจดัซ้ือน ้าด่ืมส านกังาน (พ.ค.61) 570 570 เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมนิรมิต ร้านน ้าด่ืมนิรมิต สะดวกในการจดัซ้ือ

11 ค่าจดัซ้ือแบตเตอร่ีรถบรรทุกขยะ 3,920 3,920 เฉพาะเจาะจง ร้านศกัด์ิสิทธ์ิการยาง ร้านศกัด์ิสิทธ์ิการยาง สะดวกในการจดัซ้ือ

12 ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 12,200 12,200 เฉพาะเจาะจง หจก.เลยยางยนต ์ หจก.เลยยางยนต ์ สะดวกในการจดัซ้ือ

13 ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 37,800 37,800 เฉพาะเจาะจง หจก.เลยออโตไ้ทร์ หจก.เลยออโตไ้ทร์ สะดวกในการจดัซ้ือ

14 ค่าซ้ือทรายอะเบทและน ้ายาก าจดัยงุ 93,000 93,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอ็นซพัพลาย ร้านพีเอ็นซพัพลาย สะดวกในการจดัซ้ือ

15 ค่าวสัดุช่วยเหลือผูป้ระสบภยัธรรมชาติฯ 28,860 28,860 เฉพาะเจาะจง ร้านหนองฟ้าแลบวสัดุ ร้านหนองฟ้าแลบวสัดุ สะดวกในการจดัซ้ือ

16 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง ร้านสปีดคอมพิวเตอร์ ร้านสปีดคอมพิวเตอร์ สะดวกในการจดัจา้ง

                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม   2561                                                 แบบ สขร.๑

องค์การบริหารส่วนต าบลนาด ี อ าเภอด่านซ้าย  จังหวดัเลย

วนัที ่ 1 - 31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561         

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายช่ือผูเ้สนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ
ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง



1 คา่จา้งเหมาท าหนา้กากและชุดผีตาโขน 90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง นางค าฝัด  ฤทธิศกัด์ิ นางค าฝัด  ฤทธิศกัด์ิ สะดวกในการจดัจา้ง

2 คา่จา้งเหมาท าชุดแฟนซีเถิดเทิง 7,200 7,200 เฉพาะเจาะจง นางยพุรัตน์  จรไทย นางยพุรัตน์  จรไทย สะดวกในการจดัจา้ง

3 คา่จา้งเหมารถเคร่ืองเสียงเถิดเทิง 5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง นางบวัทอง แสนประสิทธ์ิ นางบวัทอง แสนประสิทธ์ิ สะดวกในการจดัจา้ง

4 คา่จา้งเหมารถเคร่ืองเสียงแฟนซี 5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง นายวชัระ  กินูน นายวชัระ  กินูน สะดวกในการจดัจา้ง

5 คา่ซ้ืออาหารเสริมนม (มิ.ย.61) 41,837 41,837 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวงัน ้าเยน็ สหกรณ์โคนมวงัน ้าเยน็ สะดวกในการจดัซ้ือ

6 คา่วสัดุส านกังาน (กองคลงั) 5,200 5,200 เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิคโอเอ ร้านเทคนิคโอเอ สะดวกในการจดัซ้ือ

7 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงหล่อล่ืน (พค.61) 23,200 23,200 เฉพาะเจาะจง หจก.สุกญัญาเซอร์วิสฯ หจก.สุกญัญาเซอร์วิสฯ สะดวกในการจดัซ้ือ

8 ค่าวสัดุน ้าด่ืมส านกังาน (พค.61) 570 570 เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมนิรมิต ร้านน ้าด่ืมนิรมิต สะดวกในการจดัซ้ือ

9 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงพน่หมอกควนั 3,916 3,916 เฉพาะเจาะจง หจก.สุกญัญาเซอร์วิสฯ หจก.สุกญัญาเซอร์วิสฯ สะดวกในการจดัซ้ือ

10 ค่าวสัดุส านกังาน (ส านกัปลดั) 1,260 1,260 เฉพาะเจาะจง ร้านด่านซา้ยธุรกิจการพิมพ์ ร้านด่านซา้ยธุรกิจการพิมพ์ สะดวกในการจดัซ้ือ

11 ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 6,380 6,380 เฉพาะเจาะจง ร้านพทุธรักษา ร้านพทุธรักษา สะดวกในการจดัซ้ือ

                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2561                                                 แบบ สขร.๑

องค์การบริหารส่วนต าบลนาด ี อ าเภอด่านซ้าย  จังหวดัเลย

วนัที ่ 1 - 30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2561         

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายช่ือผูเ้สนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ
ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง



1 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง (มิ.ย.61) 17,700 17,700 เฉพาะเจาะจง หจก.สุกญัญาเซอร์วิสฯ หจก.สุกญัญาเซอร์วิสฯ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตาม

2 ค่าน ้าด่ืมส านกังาน (มิ.ย.61) 450 450 เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมนิรมิต ร้านน ้าด่ืมนิรมิต เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ค่าวสัดุก่อสร้างซ่อมแซม ม.5 4,700 4,700 เฉพาะเจาะจง ร้านหนองฟ้าแลบวสัดุ ร้านหนองฟ้าแลบวสัดุ
4 ค่าซ้ือเคร่ืองพิมพเ์อกสาร 6,600 6,600 เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน
5 ค่าซ้ือธงตราสญัลกัษณ์ 90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอสพีซพัพลาย ร้านเอสพีซพัพลาย
6 ค่าซ้ือคอมพิวเตอร์ชนิดพีซี 43,800 43,800 เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน
7 ค่าซ้ือหมึกพิมพเ์อกสาร 720 720 เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิคโอเอ ร้านเทคนิคโอเอ
8 ค่าซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง ร้านมณฑาทิพย์ ร้านมณฑาทิพย์
9 ค่าวสัดุส านกังาน 5,200 5,200 เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิคโอเอ ร้านเทคนิคโอเอ

10 ค่าซ้ือหมึกพิมพเ์อกสาร 5,600 5,600 เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิคโอเอ ร้านเทคนิคโอเอ
11 ค่าซ้ือตูเ้กบ็เอกสาร 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โฮมเฟอร์นิเจอร์ 2004หจก.โฮมเฟอร์นิเจอร์ 2004
12 ค่าซ้ือวสัดุส านกังาน 4,580 4,580 เฉพาะเจาะจง ร้านพรศิริ ร้านพรศิริ
13 ค่าซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,340 2,340 เฉพาะเจาะจง ร้านด่านซา้ยธุรกิจการพิมพร้์านด่านซา้ยธุรกิจการพิมพ์
14 ค่าซ้ือวสัดุคดัเลือก ม.5 16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมทรัพยพ์าณิชย์ ร้านอุดมทรัพยพ์าณิชย์
15 ค่าซ้ือครุภณัฑเ์กษตร (ป๊ัมน ้า) 65,000 65,000 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพยรุ่์งเรือง ร้านทรัพยรุ่์งเรือง
16 ค่าซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 2,940 2,940 เฉพาะเจาะจง ร้านณฐัวุฒิยนต์ ร้านณฐัวุฒิยนต์

                                                                แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2561                                                 แบบ สขร.๑

องค์การบริหารส่วนต าบลนาด ี อ าเภอด่านซ้าย  จังหวดัเลย

วนัที ่ 2 - 31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561         

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายช่ือผูเ้สนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ
ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง



17 ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 810 810 เฉพาะเจาะจง ร้านณฐัวุฒิยนต์ ร้านณฐัวุฒิยนต์ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตาม

18 ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 2,210 2,210 เฉพาะเจาะจง ร้านศกัด์ิสิทธ์ิการยาง ร้านศกัด์ิสิทธ์ิการยาง เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ค่าวสัดุอาหารเสริม (นมโรงเรียน) 42,032.50 42,032.50 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวงัน ้าเยน็ สหกรณ์โคนมวงัน ้าเยน็
20 ค่าจา้งเหมา พนง.จา้ง (มิ.ย.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางพิชิต ลูกป่าเลไลย์ นางพิชิต ลูกป่าเลไลย์
21 ค่าจา้งเหมา พนง.จา้ง (มิ.ย.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางวรรณภา ฤทธิศกัด์ิ นางวรรณภา ฤทธิศกัด์ิ
22 ค่าจา้งเหมา พนง.จา้ง (มิ.ย.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.นีลวรรณ สารมโน น.ส.นีลวรรณ สารมโน
23 ค่าจา้งเหมา พนง.จา้ง (มิ.ย.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายกองจ่าย ศรีบญุตา นายกองจ่าย ศรีบญุตา
24 ค่าจา้งเหมา พนง.จา้ง (มิ.ย.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายพงษเ์ทพ  ศรีคง นายพงษเ์ทพ  ศรีคง
25 ค่าจา้งเหมา พนง.จา้ง (มิ.ย.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายมงคล สิงห์สถิตย์ นายมงคล สิงห์สถิตย์
26 ค่าจา้งเหมารถ ศพด.จอมมณี 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายฟศูกัด์ิ สิงห์สถิตย์ นายฟศูกัด์ิ สิงห์สถิตย์
27 ค่าจา้งเหมารถ ศพด.แก่งม่วง 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นายไกรวิทย ์โพธิจกั นายไกรวิทย ์โพธิจกั
28 ค่าจา้งเหมาซ่อมล าโพง 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง ร้านชยัการไฟฟ้า ร้านชยัการไฟฟ้า
29 ค่าจา้งเหมาปรับกลบบอ่ขยะ 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมทรัพยพ์าณิชย์ ร้านอุดมทรัพยพ์าณิชย์
30 ค่าจา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนตฯ์ 7,605.56 7,605.56 เฉพาะเจาะจง บจก.พฒันชยัยนตฯ์ บจก.พฒันชยัยนตฯ์

                                                                แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2561                                                 แบบ สขร.๑

องค์การบริหารส่วนต าบลนาด ี อ าเภอด่านซ้าย  จังหวดัเลย

วนัที ่ 2 - 31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561         

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายช่ือผูเ้สนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ
ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง



1 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง (ก.ค.61) 17,700 17,700 เฉพาะเจาะจง หจก.สุกญัญาเซอร์วิสฯ หจก.สุกญัญาเซอร์วิสฯ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตาม งานซ้ือ

2 ค่าน ้าด่ืมส านกังาน (ก.ค.61) 450 450 เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมนิรมิต ร้านน ้าด่ืมนิรมิต เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานซ้ือ

3 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 5,770 5,770 เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลชยัพาณิชย์ ร้านมงคลชยัพาณิชย์ งานซ้ือ

4 ค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 19,998 19,998 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นเด่ินการไฟฟ้า ร้านบา้นเด่ินการไฟฟ้า งานซ้ือ

5 ค่าวสัดุส านกังาน 6,462 6,462 เฉพาะเจาะจง ร้านพรศิริ ร้านพรศิริ งานซ้ือ

6 ค่าหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิคโอเอ ร้านเทคนิคโอเอ งานซ้ือ

7 ค่าซ้ือถงัขยะตามโครงการฯ 65,100 65,100 เฉพาะเจาะจง หจก.ซุปเปอร์บ๊ิกเพชรบูรณ์ หจก.ซุปเปอร์บ๊ิกเพชรบรูณ์ งานซ้ือ

8 ค่าวสัดุส านกังาน 7,800 7,800 เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิคโอเอ ร้านเทคนิคโอเอ งานซ้ือ

9 ค่าวสัดุธงตราสญัลกัษณ์ 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพรศิริ ร้านพรศิริ งานซ้ือ

10 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงพน่หมอกควนั 4,700 4,700 เฉพาะเจาะจง หจก.สุกญัญาเซอร์วิสฯ หจก.สุกญัญาเซอร์วิสฯ งานซ้ือ

11 ค่าซ้ือหมึกพร้ินซ์คอมพิวเตอร์ 7,200 7,200 เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน งานซ้ือ

12 ค่าหมึกพร้ินซ์คอมพิวเตอร์ 16,800 16,800 เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิคโอเอ ร้านเทคนิคโอเอ งานซ้ือ

13 ค่าวสัดุอาหารเสริม (นมโรงเรียน) 50,673.60 50,673.60 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวงัน ้าเยน็ สหกรณ์โคนมวงัน ้าเยน็ งานซ้ือ

14 ค่าซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 900 900 เฉพาะเจาะจง ร้านสปีดคอมพิวเตอร์ ร้านสปีดคอมพิวเตอร์ งานจา้ง

15 ค่าป้ายประชาสมัพนัธข์ยะ 2,750 2,750 เฉพาะเจาะจง ร้านด่านซา้ยธุรกิจการพิมพ์ ร้านด่านซา้ยธุรกิจการพิมพ์ งานจา้ง

16 ค่าซ่อมบ ารุงรถบรรทกุน ้า 7,150 7,150 เฉพาะเจาะจง อู่ อ.เจริญยนต์ อู่ อ.เจริญยนต์ งานจา้ง

                                                                แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2561                                                 แบบ สขร.๑

องค์การบริหารส่วนต าบลนาด ี อ าเภอด่านซ้าย  จังหวดัเลย

วนัที ่ 1 - 31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561         

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายช่ือผูเ้สนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ
ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง



17 ค่าซ่อมบ ารุงรถยนตน์ัง่ส่วนกลาง 3,800 3,800 เฉพาะเจาะจง ร้านอ านวยการช่าง ร้านอ านวยการช่าง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตาม งานจา้ง

18 ค่าซ่อมบ ารุงรถบรรทกุน ้า 4,570 4,570 เฉพาะเจาะจง อู่ อ.เจริญยนต์ อู่ อ.เจริญยนต์ เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจา้ง

19 ค่าป้ายโครงการอบรมขยะฯ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านด่านซา้ยธุรกิจการพิมพ์ ร้านด่านซา้ยธุรกิจการพิมพ์ งานจา้ง

20 ค่าจา้งเหมา พนง.จา้ง (ก.ค.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางพิชิต ลูกป่าเลไลย์ นางพิชิต ลูกป่าเลไลย์ งานจา้ง

21 ค่าจา้งเหมา พนง.จา้ง (ก.ค.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางวรรณภา ฤทธิศกัด์ิ นางวรรณภา ฤทธิศกัด์ิ งานจา้ง

22 ค่าจา้งเหมา พนง.จา้ง (ก.ค.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.นีลวรรณ สารมโน น.ส.นีลวรรณ สารมโน งานจา้ง

23 ค่าจา้งเหมา พนง.จา้ง (ก.ค.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายกองจ่าย ศรีบญุตา นายกองจ่าย ศรีบญุตา งานจา้ง

24 ค่าจา้งเหมา พนง.จา้ง (ก.ค.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายพงษเ์ทพ  ศรีคง นายพงษเ์ทพ  ศรีคง งานจา้ง

25 ค่าจา้งเหมา พนง.จา้ง (ก.ค.61) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายมงคล สิงห์สถิตย์ นายมงคล สิงห์สถิตย์ งานจา้ง

26 ค่าจา้งเหมารถ ศพด.จอมมณี 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายฟศูกัด์ิ สิงห์สถิตย์ นายฟศูกัด์ิ สิงห์สถิตย์ งานจา้ง

27 ค่าจา้งเหมารถ ศพด.แก่งม่วง 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นายไกรวิทย ์โพธิจกั นายไกรวิทย ์โพธิจกั งานจา้ง

28 ค่าซ่อมบ ารุงรถบรรทกุขยะ 5,320 5,320 เฉพาะเจาะจง อู่ อ.เจริญยนต์ อู่ อ.เจริญยนต์ งานจา้ง

29 ค่าจา้งเหมาตดัหญา้ขา้งถนนฯ 9,400 9,400 เฉพาะเจาะจง นางบษุบา  พลูเกษม นางบษุบา  พลูเกษม งานจา้ง

30 ค่าจา้งเหมาขุดบ่อขยะพร้อมฝังกลบ 27,800.00 27,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบีการโยธา ร้านบีบีการโยธา งานจา้ง

31 ค่าซ่อมบ ารุงรถยนตน์ัง่ส่วนกลาง 2,900 2,900 เฉพาะเจาะจง อู่ อ.เจริญยนต์ อู่ อ.เจริญยนต์ งานจา้ง

งานจา้ง

                                                                แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2561                                                 แบบ สขร.๑

องค์การบริหารส่วนต าบลนาด ี อ าเภอด่านซ้าย  จังหวดัเลย

วนัที ่ 1 - 31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561         

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายช่ือผูเ้สนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ
ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง



1 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง (ส.ค.-ก.ย.61) 46,500 46,500 เฉพาะเจาะจง หจก.สุกญัญาเซอร์วิสฯ หจก.สุกญัญาเซอร์วิสฯ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตาม งานซ้ือ

2 ค่าน ้าด่ืมส านกังาน (ส.ค.-ก.ย.61) 1,020 1,020 เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมนิรมิต ร้านน ้าด่ืมนิรมิต เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานซ้ือ

3 ค่าวสัดุก่อสร้าง 23,130 23,130 เฉพาะเจาะจง บจก.โอเว่นโฮม บจก.โอเว่นโฮม งานซ้ือ

4 ค่าวสัดุส านกังาน 8,535 8,535 เฉพาะเจาะจง ร้านพรศิริ ร้านพรศิริ งานซ้ือ

5 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 600 600 เฉพาะเจาะจง ร้านสปีดคอมพิวเตอร์ ร้านสปีดคอมพิวเตอร์ งานซ้ือ

6 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 5,600 5,600 เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิคโอเอ ร้านเทคนิคโอเอ งานซ้ือ

7 ค่าน ้ามนัพน่หมอกควนั ม.9 2,900 2,900 เฉพาะเจาะจง หจก.สุกญัญาเซอร์วิสฯ หจก.สุกญัญาเซอร์วิสฯ งานซ้ือ

8 ค่าวสัดุส านกังาน 6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิคโอเอ ร้านเทคนิคโอเอ งานซ้ือ

9 ค่าวสัดุก่อสร้างซ่อมแซม ม.2 65,450 65,450 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบีการโยธา ร้านบีบีการโยธา งานซ้ือ

10 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองทองเซ็นเตอร์ 2010 หจก.เมืองทองเซ็นเตอร์ 2010 งานซ้ือ

11 คา่วสัดุอุปกรณ์โครงการธนาคารขยะฯ 2,750 2,750 เฉพาะเจาะจง ร้านพรศิริ ร้านพรศิริ งานซ้ือ

12 ค่าวสัดุอาหารเสริม (นมโรงเรียน) 50,673.60 50,673.60 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวงัน ้าเยน็ สหกรณ์โคนมวงัน ้าเยน็ งานซ้ือ

รวมทั้งส้ิน 228,658.60 228,658.60

                                                                แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  2561                                                 แบบ สขร.๑

องค์การบริหารส่วนต าบลนาด ี อ าเภอด่านซ้าย  จังหวดัเลย

วนัที ่ 3 - 28  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2561         

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายช่ือผูเ้สนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ
ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง



13 ค่าจา้งเหมารถรับส่ง ศพด.(ส.ค.-ก.ย.61) 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายฟศูกัด์ิ  สิงห์สถิตย์ นายฟศูกัด์ิ  สิงห์สถิตย์ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตาม งานจา้ง

14 ค่าจา้งเหมารถรับส่ง ศพด.(ส.ค.-ก.ย.61) 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายไกรวิทย ์โพธิจกั นายไกรวิทย ์โพธิจกั เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจา้ง

15 ค่าจา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป(ส.ค.-ก.ย.61) 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายพิชิต ลูกป่าเลไลย์ นายพิชิต ลูกป่าเลไลย์ งานจา้ง

16 ค่าจา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป(ส.ค.-ก.ย.61) 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นางวรรณภา  ฤทธิศกัด์ิ นางวรรณภา  ฤทธิศกัด์ิ งานจา้ง

17 ค่าจา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป(ส.ค.-ก.ย.61) 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวนีลวรรณ สารมโนนางสาวนีลวรรณ สารมโน งานจา้ง

18 ค่าจา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป(ส.ค.-ก.ย.61) 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายกองจ่าย ศรีบญุตา นายกองจ่าย ศรีบญุตา งานจา้ง

19 ค่าจา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป(ส.ค.-ก.ย.61) 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายพงษเ์ทพ ศรีคง นายพงษเ์ทพ ศรีคง งานจา้ง

20 ค่าจา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป(ส.ค.-ก.ย.61) 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายมงคล สิงห์สถิตย์ นายมงคล สิงห์สถิตย์ งานจา้ง

21 ค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,900 3,900 เฉพาะเจาะจง ร้านสปีดคอมพิวเตอร์ ร้านสปีดคอมพิวเตอร์ งานจา้ง

22 ค่าจา้งเหมาลา้งอดัภาพสี 1,350 1,350 เฉพาะเจาะจง ร้านการ์ดสวยสตูดิโอ ร้านการ์ดสวยสตูดิโอ งานจา้ง

23 ค่าจา้งเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,060 11,060 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊ิฟทก์อ๊ปป๊ี ร้านก๊ิฟทก์อ๊ปป๊ี งานจา้ง

24 ค่าจา้งเหมาบ ารุงรักษารถยนต์ 860 860 เฉพาะเจาะจง ร้านอ านวยการช่าง ร้านอ านวยการช่าง งานจา้ง

25 ค่าจา้งเหมาท าป้ายโครงการฯ 7,250 7,250 เฉพาะเจาะจง ร้านด่านซา้ยธุรกิจการพิมพ์ ร้านด่านซา้ยธุรกิจการพิมพ์ งานจา้ง

รวมทั้งส้ิน 127,420 127,420

                                                                แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  2561                                                 แบบ สขร.๑

องค์การบริหารส่วนต าบลนาด ี อ าเภอด่านซ้าย  จังหวดัเลย

วนัที ่ 3 - 28  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2561         

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายช่ือผูเ้สนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ
ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง


