
ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 จ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานรับ-ส่งวิทยุ 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสังคม  ปินะถา นายสังคม  ปินะถา เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ CNTR-0001/61 ลว.25 ต.ค.60

2 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถดับเพลิง 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีดา  โพธ์ิอ่อน นายปรีดา  โพธ์ิอ่อน " CNTR-0002/61 ลว.25 ต.ค.60

3 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถดับเพลิง 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิคม  สอนจ้อย นายนิคม  สอนจัอย " CNTR-0003/61 ลว.25 ต.ค.60

4 จ้างเหมาบริการผู้ช ่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทัศนีย์  พันศรี นางสาวทัศนีย์  พันศรี " CNTR-0004/61 ลว.25 ต.ค.60

5 จ้างเหมาบริการผู้ช ่วยเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัตรา เสรีสกุลชัย นางสาวสุภัตรา เสรีสกุลชัย " CNTR-0005/61 ลว.25 ต.ค.60

6 จ้างเหมาบริการคนงานท่ัวไป (คนครัว) 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมลิวัลย์  เคนบ้านเบ้า นางสาวมลิวัลย์  เคนบ้านเบ้า " CNTR-0006/61 ลว.25 ต.ค.60

7 จ้างเหมาบริการนักการภารโรง 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัครพล  ผิวชัยภูมิ นายอัครพล  ผิวชัยภูมิ " CNTR-0007/61 ลว.25 ต.ค.60

8 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนหน่วยกู้ช ีพ 36,400.00 36,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา  เบ้าจันทร์ นายสุริยา  เบ้าจันทร์ " CNTR-0008/61 ลว.25 ต.ค.60

9 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนหน่วยกู้ช ีพ 36,400.00 36,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันดา  หมื่นนะ นางสาวจันดา  หมื่นนะ " CNTR-0009/61 ลว.25 ต.ค.60

10 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนหน่วยกู้ช ีพ 36,400.00 36,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลอองกาญ  จําปาทอง นางสาวลอองกาญ  จําปาทอง " CNTR-0010/61 ลว.25 ต.ค.60

11 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนหน่วยกู้ช ีพ 36,400.00 36,400.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ  สร้อยชัย นายอภิชาติ  สร้อยชัย " CNTR-0011/61 ลว.25 ต.ค.60

12 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนหน่วยกู้ช ีพ 36,400.00 36,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย  สำราญวงษ์ นายวิชัย  สำราญวงษ์ " CNTR-0012/61 ลว.25 ต.ค.60

13 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนหน่วยกู้ช ีพ 36,400.00 36,400.00 เฉพาะเจาะจง นายไสว  สิงห์ศรี นายไสว  สิงห์ศรี " CNTR-0013/61 ลว.25 ต.ค.60

14 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนหน่วยกู้ช ีพ 36,400.00 36,400.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงจันทร์  ดวงอุปมา นายแสงจันทร์  ดวงอุปมา " CNTR-0014/61 ลว.25 ต.ค.60

15 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนหน่วยกู้ช ีพ 36,400.00 36,400.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพงษ์  ทองพูน นายธีรพงษ์  ทองพูน " CNTR-0015/61 ลว.25 ต.ค.60

16 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนหน่วยกู้ช ีพ 36,400.00 36,400.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระวัฒน์  ศิลาปา นายธีระวัฒน์  ศิลาปา " CNTR-0016/61 ลว.25 ต.ค.60

17 จ้างเหมาบริการผู้ช ่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ(กองการศึกษา) 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพฤหัส   อัปมะโน นายพฤหัส   อัปมะโน " CNTR-0017/61 ลว.27 ต.ค.60

18 จ้างเหมาบริการผู้ช ่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ(กองคลัง) 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภักษร  พรมพ้ัว นางสาวศุภักษร  พรมพ้ัว " CNTR-0018/61 ลว.27 ต.ค.60

19 จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง เดือน ตุลาคม 2560 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร หนองเรือ จำกัด สหกรณ์การเกษตร หนองเรือ จำกัด " CNTR-0019/61 ลว.31 ต.ค.60

20 จัดซื้อนํ้าดื่ม ประจําเดือน 2560 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานนํ้าดื่มเทพมาลี โรงงานนํ้าดื่มเทพมาลี " CNTR-0020/61 ลว.31 ต.ค.60

21 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 12 เดือน 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีวัน โอเอ แอนด์เซอร์วิส ร้านวีวัน โอเอ แอนด์เซอร์วิส " CNTR-0021/61 ลว.31 ต.ค.60

22 จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาวันปิยมหาราช 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนกาล ร้านวัฒนกาล " CNTR-0022/61 ลว.31 ต.ค.60

23

จดัซ ือ้น ํา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่ ประจาํเดอืน ตลุาคม  
พ.ศ.2560 
สาํหรบัรถยนตแ์บบดบัเบ ิล้แคบ ส ีป่ระต ูทะเบยีน กษ 
9078 ขอนแกน่

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ CNTR-0020/61-1 ลว.20 พ.ย.60

24
จา้งเหมาโครงการขดุลอกและกาํจดัวชัพชืฝายปากรอ่งเปือย 
 บา้นโนนด ู ่หม ูท่ ี ่5

62,000.00 62,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา " CNTR-0026/61 ลว.2 พ.ย.60

25

จา้งเหมาคา่ถา่ยเอกสารพรอ้มเขา้เลม่เทศบญัญตั ิ
งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ
 พ.ศ.2561

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นใบเฟิรน  การพมิพ์ รา้นใบเฟิรน  การพมิพ์ " CNTR-0027/61 ลว.6 พ.ย.60

26

จดัซ ือ้น ํา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่ ประจาํเดอืน  ตลุาคม 
พ.ศ.2560 
รถยนตส์ว่นกลาง (รถต ู)้  ทะเบยีน นข 4426 ขอนแกน่ 
รถยนตส์ว่นกลาง (รถต ู)้ ทะเบยีน นข 8039 ขอนแกน่ 
รถยนตก์ ูช้พี ทะเบยีน บห 9976 ขอนแกน่ 
รถบรรทกุขยะ ทะเบยีน 84-8734

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0028/61 ลว.20 พ.ย.60

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

27

จดัซ ือ้น ํา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่ ประจาํเดอืน  ตลุาคม 
พ.ศ.2560 
รถยนตส์ว่นกลาง (รถต ู)้  ทะเบยีน นข 4426 ขอนแกน่ 
รถยนตส์ว่นกลาง (รถต ู)้ ทะเบยีน นข 8039 ขอนแกน่ 
รถยนตก์ ูช้พี ทะเบยีน บห 9976 ขอนแกน่ 
รถบรรทกุขยะ ทะเบยีน 84-8734

32,800.00 32,800.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0028/61-1 ลว.20 พ.ย.60

28

จา้งเหมาตอ่อายเุว็บไซต ์หนว่ยงานเทศบาลตาํบลกดุกวา้ง 
-โฮสต ิง้ ระบบ SSD พ ืน้ท ีข่อ้มลูไมจ่าํกดั 
-ฟรโีดเมน www.kudkwang.go.th  
-ปรมิาณรบั-สง่ขอ้มลูไมจ่าํกดั 
-ดแูลเว็บไซตต์ลอดอายกุารใชง้าน  ระยะเวลา 1 ปี

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้น อาร์ม ีโ่ฮสต ิง้ รา้น อาร์ม ีโ่ฮสต ิง้ " CNTR-0029/61 ลว.21 พ.ย.60

29
จดัซ ือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ (แบตเตอร ี)่  
สาํหรบัรถบรรทกุขยะ ทะเบยีน 84-8734 ขอนแกน่

8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง รา้น นานาอะไหลย่นต์ รา้น นานาอะไหลย่นต์ " CNTR-0030/61 ลว.21 พ.ย.60

30
คา่ใชจ้า่ยในโครงการสนบัสนนุหนว่ยก ูช้พีเทศบาลตาํบลกดุ
กวา้ง

35,800.00 35,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธรีพงษ์ ทองพนู นายธรีพงษ์ ทองพนู เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ CNTR-0015/61-1 ลว.1 ธ.ค.60

31

จา้งเหมาโครงการซอ่มแซมถนนลาํเลยีงผลผลติทางการ
เกษตร เขต 1  
จาํนวน  27 สาย

247,000.00 247,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ช.ฐานพฒัน์ ร ุง่เรอืง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ช.ฐานพฒัน์ ร ุง่เรอืง " CNTR-0033/61 ลว.6 ธ.ค.60

32
จา้งเหมาโครงการซอ่มแซมถนนลาํเลยีงผลผลติทางการ
เกษตร  เขต 2 จาํนวน 14 สาย

245,584.00 246,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ " CNTR-0034/61-1 ลว.26 ธ.ค.60

33

จดัซ ือ้น ํา้มนัเชือ่เพลงิและหลอ่ล ืน่  ประจาํเดอืน 
พฤศจกิายน   พ.ศ.2560
รถยนตส์ว่นกลาง (รถต ู)้ ทะเบยีน นข 4426 ขอนแกน่ 
รถยนตส์ว่นกลาง (รถต ู)้ ทะเบยีน นข 8039 ขอนแกน่
รถยนตก์ ูช้พี ทะเบยีน บห 9976 ขอนแกน่ 
รถบรรทกุขยะ ทะเบยีน 84-8734 ขอนแกน่ 

28,200.00 28,200.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0035/61-1 ลว.12 ธ.ค.60

34

จดัซ ือ้วสัดนุ ํา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่   ประเภทน ํา้มนั
ดเีซล ประจาํเดอืน  กมุภาพนัธ์  
เพ ือ่ใชก้บัรถยนต ์(ดเีซล) แบบดบัเบ ิล้แคบ ขบัเคล ือ่น 2 
ลอ้   ทะเบยีน กษ 9078  
ของเทศบาลตาํบลกดุกวา้ง

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0036/61-1 ลว.12 ธ.ค.60

35

จดัซ ือ้วสัดนุ ํา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่   ประเภทน ํา้มนั
ดเีซล ประจาํเดอืน  ธนัวาคม 
เพ ือ่ใชก้บัรถยนตแ์บบดบัเบ ิล้แคบ ขบัเคล ือ่น 2 ลอ้   
ทะเบยีน กษ 9078   ขอนแกน่      (กองชา่ง) 

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0037/61 ลว.13 ธ.ค.60

36
จดัซ ือ้น ํา้ด ืม่ ขนาดถงับรรจ ุ 20  ลติร 
ประจาํเดอืน  พฤศจกิายน  พ.ศ.2560

1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเทพมาล ี รา้นเทพมาล ี " CNTR-0039/61 ลว.13 ธ.ค.60

37
จดัซ ือ้น ํา้มนั ขนาดบรรจ ุ20 ลติร  
ประจาํเดอืน  ธนัวาคม  พ.ศ.2560

1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเทพมาล ี รา้นเทพมาล ี " CNTR-0040/61 ลว.14 ธ.ค.60

38

จา้งเหมาประกอบอาหารและอาหารวา่งพรอ้มเคร ือ่งด ืม่ 
ในการประชมุสภาเทศบาลตาํบลกดุกวา้ง   สมยัสามญั  
สมยัท ี ่4  ประจาํปี 2560  คร ัง้ท ี ่1

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสมุาล ีชารมี ุย้ นางสมุาล ีชารมี ุย้ " CNTR-0041/61 ลว.22 ธ.ค.60

39
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหม ูบ่า้น 
บา้นโคกกลาง หม ูท่ ี ่6

247,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ " CNTR-0042/61 ลว.25 ธ.ค.60



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

40
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหม ูบ่า้น 
บา้นหนองโก หม ูท่ ี ่7

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ช.ฐานพฒัน์ ร ุง่เรอืง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ช.ฐานพฒัน์ ร ุง่เรอืง " CNTR-0043/61 ลว.25 ธ..ค.60

41

จดัซ ือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ (ยางรถยนต ์ยางนอก) 
สาํหรบัรถยนตส์ ีป่ระต ูกองชา่ง ทะเบยีน กษ 9078  
ขอนแกน่

19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง รา้น เตโชแม็ค รา้น เตโชแม็ค " CNTR-0044/61 ลว.26 ธ.ค.60

42
จา้งเหมาซอ่มบาํรงุรถยนตส์ว่นกลาง  รถกูช้พี ทะเบยีน บห
 9976  ขอนแกน่

35,840.00 35,840.00 เฉพาะเจาะจง รา้น นานาอะไหลย่นต์ รา้น นานาอะไหลย่นต์ " CNTR-0045/61 ลว.29 ธ.ค.60

43
คา่ใชจ้า่ยโครงการป้องกนัอบุตัเิหตชุว่งเทศกาลตา่งๆ 11,050.00 11,050.00 เฉพาะเจาะจง นางอไุร ขนุทะวาด นางอไุร ขนุทะวาด " CNTR-0046/61 ลว.29 ธ.ค.60

44
คา่ใชจ้า่ยโครงการป้องกนัอบุตัเิหตชุว่งเทศกาลตา่งๆ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจ ุย้กราฟฟิค รา้นจ ุย้กราฟฟิค " CNTR-0047/61 ลว.29 ธ.ค.60

45
คา่ใชจ้า่ยโครงการป้องกนัอบุตัเิหตชุว่งเทศกาลตา่งๆ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเอ็นพโีทรทศัน์ รา้นเอ็นพโีทรทศัน์ " CNTR-0048/61 ลว.29 ธ.ค.60

46

จา้งเหมาบาํรงุรกัษาและซอ่มแซมรถยนตส์ ีป่ระต ูกองชา่ง 
 ทะเบยีน   กษ 9078 ขอนแกน่  (ตรวจเช็คระยะ 
110,000  กโิลเมตร) 

5,788.70 5,788.70 เฉพาะเจาะจง บรษิทั มติซขูอนแกน่ยนตไ์พบลูย์ จาํกดั บรษิทั มติซขูอนแกน่ยนตไ์พบลูย์ จาํกดั " CNTR-0049/61 ลว.29 ธ.ค.60

47

จดัซ ือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่  ประเภทน ํา้มนัดเีซล 
ประจาํเดอืน  มกราคม  2561
เพ ือ่ใชก้บัรถยนตส์ว่นกลาง(รถต ู)้ ทะเบยีน นข 4426 

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0050/61 ลว.3 ม.ค.61

48

จา้งเหมาซอ่มบาํรงุรถยนตส์ว่นกลาง  รถต ู ้ ทะเบยีน นข 
8039  ขอนแกน่ 
เพ ือ่ตรวจเช็คสภาพรถยนต ์ (เช็คระยะ  70,000  
กโิลเมตร)

2,438.00 2,438.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั โตโยตา้อมตะ จาํกดั บรษิทั โตโยตา้อมตะ จาํกดั " CNTR-0051/61 ลว.3 ม.ค.61

49
จดัซ ือ้วสัดนุ ํา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่   ประเภทน ํา้มนั
ดเีซล ประจาํเดอืน  มกราคม  
เพ ือ่ใชก้บัรถยนต ์(ดเีซล) แบบดบัเบ ิล้แคบ ขบัเคล ือ่น 2 

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0052/61 ลว.3 ม.ค.61

50
จดัซ ือ้น ํา้ด ืม่  ถงัขนาดบรรจ ุ 20 ลติร ประจาํเดอืน  
มกราคม  พ.ศ.2561  ระยะเวลา 1  เดอืน

1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเทพมาล ี รา้นเทพมาล ี " CNTR-0053/61 ลว.3 ม.ค.61

51
จดัซ ือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่  ประเภทน ํา้มนัดเีซล 
ประจาํเดอืน ธนัวาคม 
รถยนตส์ว่นกลาง(รถต ู)้ ทะเบยีน นข 4426 ขอนแกน่ 

35,800.00 35,800.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0054/61-1 ลว.9 ม.ค.61

52
คา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิกจิกรรมวนัเดก็แหง่ชาต ิ 59,500.00 59,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นสกลุเพชร รา้นสกลุเพชร " CNTR-0055/61 ลว.9 ม.ค.61

53
คา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิกจิกรรมวนัเดก็แหง่ชาต ิ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจ ุย้กราฟฟิค รา้นจ ุย้กราฟฟิค " CNTR-0058/61 ลว.11 ม.ค.61

54

จดัซ ือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ  
เพ ือ่ใชใ้นการซอ่มแซมไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายในหม ูบ่า้น ใน
เขตตาํบลกดุกวา้ง ท ัง้ 21 หม ูบ่า้น

69,570.00 69,570.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคมารวย รา้นโชคมารวย " CNTR-0059/61 ลว.22 ม.ค.61

55
โครงการกอ่สรา้งรอ่งระบายน ํา้พรอ้มฝาปิด บา้นกดุกวา้ง 
หม ูท่ ี ่4

246,800.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา " CNTR-0060/61 ลว.30 ม.ค.61

56

โครงการกอ่สรา้งยกระดบัถนนดนิถนนลาํเลยีงผลผลติ
ทางการเกษตร 
บา้นหนองแวง  หม ูท่ ี ่18

115,000.00 117,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา " CNTR-0061/61 ลว.30 ม.ค.61

57
คา่ใชจ้า่ยในโครงการสนบัสนนุหนว่ยก ูช้พีเทศบาลตาํบลกดุ
กวา้ง

41,600.00 41,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสรุยิา เบา้จนัทร์ นายสรุยิา เบา้จนัทร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ CNTR-0008/61-1 ลว.1 ก.พ.61

58
คา่ใชจ้า่ยในโครงการสนบัสนนุหนว่ยก ูช้พีเทศบาลตาํบลกดุ
กวา้ง

41,400.00 41,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัดา หม ืน่นะ นางสาวจนัดา หม ืน่นะ " CNTR-0009/61-2 ลว.1 ก.พ.61

59
คา่ใชจ้า่ยในโครงการสนบัสนนุหนว่ยก ูช้พีเทศบาลตาํบลกดุ
กวา้ง

41,600.00 41,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลอองกาญ จาํปาทอง นางสาวลอองกาญ จาํปาทอง " CNTR-0010/61-1 ลว.1 ก.พ.61



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

60
คา่ใชจ้า่ยในโครงการสนบัสนนุหนว่ยก ูช้พีเทศบาลตาํบลกดุ
กวา้ง

41,600.00 41,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอภชิาต ิสรอ้ยซยั นายอภชิาต ิสรอ้ยซยั " CNTR-0011/61-1 ลว.1 ก.พ.61

61
คา่ใชจ้า่ยในโครงการสนบัสนนุหนว่ยก ูช้พีเทศบาลตาํบลกดุ
กวา้ง

41,600.00 41,600.00 เฉพาะเจาะจง นายวชิยั สาํราญวงษ์ นายวชิยั สาํราญวงษ์ " CNTR-0012/61-1 ลว.1 ก.พ.61

62
คา่ใชจ้า่ยในโครงการสนบัสนนุหนว่ยก ูช้พีเทศบาลตาํบลกดุ
กวา้ง

41,400.00 41,400.00 เฉพาะเจาะจง นายไสว สงิห์ศร ี นายไสว สงิห์ศร ี " CNTR-0013/61-1 ลว.1 ก.พ.61

63
คา่ใชจ้า่ยในโครงการสนบัสนนุหนว่ยก ูช้พีเทศบาลตาํบลกดุ
กวา้ง

41,400.00 41,400.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงจนัทร์ ดวงอปุมา นายแสงจนัทร์ ดวงอปุมา " CNTR-0014/61-1 ลว.1 ก.พ.61

64
คา่ใชจ้า่ยในโครงการสนบัสนนุหนว่ยก ูช้พีเทศบาลตาํบลกดุ
กวา้ง

18,400.00 18,400.00 เฉพาะเจาะจง นายธรีะวฒัน์ ศลิาปา นายธรีะวฒัน์ ศลิาปา " CNTR-0016/61-1 ลว.1 ก.พ.61

65

จดัซ ือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่  ประเภทน ํา้มนัดเีซล 
ประจาํเดอืน  มกราคม  2561
เพ ือ่ใชก้บัรถยนตส์ว่นกลาง(รถต ู)้ ทะเบยีน นข 4426 

35,600.00 35,600.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0050/61-1 ลว.21 ก.พ.61

66
จดัซ ือ้วสัดนุ ํา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่   ประเภทน ํา้มนั
ดเีซล ประจาํเดอืน  มกราคม  
เพ ือ่ใชก้บัรถยนต ์(ดเีซล) แบบดบัเบ ิล้แคบ ขบัเคล ือ่น 2 

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0052/61-1 ลว.21 พ.ย.61

67
คา่ใชจ้า่ยในโครงการฝึกอบรมหลกัสตูรวนิยัเบ ือ้งตน้
สาํหรบัพนกังานสว่นทอ้งถ ิน่ ประจาํปี 2561

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางพร เสร ี นางพร เสร ี " CNTR-0062/61 ลว.13 ก.พ.61

68
คา่ใชจ้า่ยในโครงการฝึกอบรมหลกัสตูรวนิยัเบ ือ้งตน้
สาํหรบัพนกังานสว่นทอ้งถ ิน่ ประจาํปี 2561

13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเพ ิม่ทวทีรพัย์ รา้นเพ ิม่ทวทีรพัย์ " CNTR-0063/61 ลว.13 ก.พ.61

69

คา่ใชจ้า่ยโครงการอบรมใหค้วามร ูด้า้นระเบยีบกฎหมาย
ทอ้งถ ิน่ใหก้บัผ ูบ้รหิารและสมาชกิสภาและพนกังาน
เทศบาลตาํบลกดุกวา้ง

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจ ุย้กราฟฟิค รา้นจ ุย้กราฟฟิค " CNTR-0064/61 ลว.14 ก.พ.61

70
คา่ใชจ้า่ยในโครงการฝึกอบรมหลกัสตูรวนิยัเบ ือ้งตน้
สาํหรบัพนกังานสว่นทอ้งถ ิน่ ประจาํปี 2561

8,060.00 8,060.00 เฉพาะเจาะจง รา้นการ์ตนูชอ๊พ รา้นการ์ตนูชอ๊พ " CNTR-0065/61 ลว.14 ก.พ.61

71
จา้งเหมาโครงการซอ่มแซมคลองสง่น ํา้ บา้นโนนด ู ่หม ูท่ ี ่5 
 (จาํนวน 3 จดุ)

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ด.เจรญิเสาปนู หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ด.เจรญิเสาปนู " CNTR-0066/61 ลว.14 ก.พ.61

72
จา้งเหมาโครงการซอ่มแซมคลองสง่น ํา้สถานสีบูน ํา้ บา้น
หนองแวง หม ูท่ ี ่18

9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคมารวย รา้นโชคมารวย " CNTR-0067/61 ลว.14 ก.พ.61

73
จา้งเหมาโครงการซอ่มแซมคลองสง่น ํา้ บา้นสาํราญหนิลาด
 หม ูท่ ี ่8

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคมารวย รา้นโชคมารวย " CNTR-0068/61 ลว.14 ก.พ.61

74
จา้งเหมาบาํรงุรกัษาและซอ่มแซมรถบรรทกุน ํา้
อเนกประสงค ์ทะเบยีน ผม 1427  ขอนแกน่

6,150.00 6,150.00 เฉพาะเจาะจง รา้นสทุนิการชา่ง รา้นสทุนิการชา่ง " CNTR-0069/61 ลว.15 ก.พ.61

75

จา้งเหมาบาํรงุรกัษาและซอ่มแซมรถยนตก์ ูช้พี   ทะเบยีน 
 บห 9976 ขอนแกน่ 
(ตรวจเช็คระยะ เปล ีย่นน ํา้มนัเคร ือ่ง)

1,480.00 1,480.00 เฉพาะเจาะจง รา้น นานาอะไหลย่นต์ รา้น นานาอะไหลย่นต์ " CNTR-0070/61 ลว.15 ก.พ.61

76

◌่จา้งเหมาบาํรงุรกัษาและซอ่มแซมครภุณัฑส์าํนกังาน  
เคร ือ่งขยายเสยีงเอนกประสงค ์ ทะเบยีนครภุณัฑเ์ลขท ี ่ 
462-58-0007

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเอ็นพโีทรทศัน์ รา้นเอ็นพโีทรทศัน์ " CNTR-0071/61 ลว.15 ก.พ.61

77

จา้งเหมาซอ่มแซมรถกูช้พี  ทะเบยีน บห 9976  ขก 
(ตรวจเช็คพรอ้มบรกิารเปล ีย่นอะไหลแ่ละตรวจเช็ค  31  
รายการ)

95,345.00 95,345.00 เฉพาะเจาะจง รา้น นานาอะไหลย่นต์ รา้น นานาอะไหลย่นต์ " CNTR-0072/61 ลว.27 ก.พ.61

78

จา้งเหมาบาํรงุรกัษาและซอ่มแซมรถบรรทกุขยะ ทะเบยีน
 84-8734 ขก 
(ตรวจเช็คระยะ)

3,793.15 3,793.15 เฉพาะเจาะจง บรษิทั โคว้ย ูฮ่ะ่มอเตอร์ จาํกดั สาขาหนองเรอื บรษิทั โคว้ย ูฮ่ะ่มอเตอร์ จาํกดั สาขาหนองเรอื เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ CNTR-0075/61 ลว.5 ม.ีค.61

79
จา้งเหมาโครงการซอ่มแซมถนนหนิคลกุทางเขา้บอ่ขยะ 
พรอ้มไถกลบบอ่ขยะ บา้นโนนฟนัเรอื หม ูท่ ี ่10

39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ " CNTR-0077/61 ลว.6 ม.ีค.61



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

80 โครงการซอ่มแซมถนนหนิคลกุทางเขา้บอ่ขยะพรอ้มฝงั
กลบบอ่ขยะ  บา้นขนวน หม ูท่ ี ่3

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา " CNTR-0078/61 ลว.6 ม.ีค.61

81

จา้งเหมาประกอบอาหารและอาหารวา่งพรอ้มเคร ือ่งด ืม่   
การประชมุสภาเทศบาลตาํบลกดุกวา้ง  สมยัสามญั  สมยัท ี ่
1 ประจาํปี 2561  ครง้ท ี ่1

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ รตันมาตร นายสมพงษ์ รตันมาตร " CNTR-0081/61 ลว.7 ม.ีค.61

82
จดัซ ือ้โตะ๊หม ูบ่ชูา 16,400.00 16,400.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคมารวย รา้นโชคมารวย " CNTR-0082/61 ลว.7 ม.ีค.61

83
กลอ้งถา่ยภาพน ิง่ระบบดจิติอล DSLR 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคมารวย รา้นโชคมารวย " CNTR-0083/61 ลว.7 ม.ีค.61

84
คา่จดัซ ือ้เคร ือ่งทาํลายเอกสาร 18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคมารวย รา้นโชคมารวย " CNTR-0084/61 ลว.7 ม.ีค.61

85
คา่จดัซ ือ้กลอ้งถา่ยภาพน ิง่ระบบดจิติอล 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคมารวย รา้นโชคมารวย " CNTR-0085/61 ลว.7 ม.ีค.61

86
คา่จดัซ ือ้เคร ือ่งฉดีน ํา้แรงดนัสงู 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคมารวย รา้นโชคมารวย " CNTR-0086/61 ลว.7 ม.ีค.61

87
คา่จดัซ ือ้เคร ือ่งทาํน ํา้เย็น 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคมารวย รา้นโชคมารวย " CNTR-0087/61 ลว.7 ม.ีค.61

88

โครงการซอ่มแซมคลองสง่น ํา้ บา้นสาํราญหนิลาด หม ูท่ ี ่๘ 
 (จาํนวน ๑ จดุ)  บรเิวณหลงัโรงเรยีนบา้นสาํราญหนิลาด

11,800.00 11,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเดจ็ ปากเค ีย่ม นายเดจ็ ปากเค ีย่ม " CNTR-0088/61 ลว.12 ม.ีค.61

89
โครงการซอ่มแซมทอ่สง่น ํา้พรอ้มตดิต ัง้สะพานเชือ่มแพ
สถานสีบูน ํา้ บา้นกดุกวา้ง

46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดจ็ ปากเค ีย่ม นายเดจ็ ปากเค ีย่ม " CNTR-0089/61 ลว.12 ม.ีค.61

90
โครงการวางทอ่ระบบประปาหม ูบ่า้น บา้นโนนฟนัเรอื 
หม ูท่ ี ่20

304,500.00 304,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ " CNTR-0090/61 ลว.16 ม.ีค.61

91
โครงการวางทอ่ คสล. พรอ้มบอ่พกั ทอ่ คสล.บา้นหนองไผ ่
 หม ูท่ ี ่1

137,000.00 156,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา " CNTR-0091/61 ลว.18 ม.ีค.61

92
โครงการวางทอ่ คสล. พรอ้มบอ่พกั บา้นหนองไผพ่ฒันา 
หม ูท่ ี ่21

280,000.00 283,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา " CNTR-0092/61 ลว.18 ม.ีค.61

93
คา่ใชจ้า่ยตามโครงการแสดงผลงานทางวชิาการศนูย์พฒันา
เดก็เล็ก

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจ ุย้กราฟฟิค รา้นจ ุย้กราฟฟิค " CNTR-0093/61 ลว.18 ม.ีค.61

94
คา่ใชจ้า่ยตามโครงการแสดงผลงานทางวชิาการศนูย์พฒันา
เดก็เล็ก

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทองใบ โพธพินัเรอื นายทองใบ โพธพินัเรอื " CNTR-0094/61 ลว.18 ม.ีค.61

95
คา่ใชจ้า่ยตามโครงการแสดงผลงานทางวชิาการศนูย์พฒันา
เดก็เล็ก

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต ์รวมคาํ นายสงกรานต ์รวมคาํ " CNTR-0095/61 ลว.18 ม.ีค.61

96
คา่ใชจ้า่ยตามโครงการแสดงผลงานทางวชิาการศนูย์พฒันา
เดก็เล็ก

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอพุาภร จนัทราช นางสาวอพุาภร จนัทราช " CNTR-0096/61 ลว.18 ม.ีค.61

97
จดัซ ือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่  ประเภทน ํา้มนัดเีซล    
ประจาํเดอืน กมุภาพนัธ์  พ.ศ.2561  
1.รถยนตส์ว่นกลาง (รถต ู)้ ทะเบยีน  นข  4426  ขก 

38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0097/61 ลว.18 ม.ีค.61

98 จดัซ ือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่  ประเภทน ํา้มนัดเีซล    
ประจาํเดอืน กมุภาพนัธ์  พ.ศ.2561  

37,400.00 37,400.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0097/61-1 ลว.22 ม.ีค.61

99
จดัซ ือ้น ํา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่  ประเภทน ํา้มนัดเีซล  
ประจาํเดอืน  กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2561  สาํหรบัรถยนตแ์บบ
ดบัเบ ิล้แคบ ขบัเคล ือ่น 2 ลอ้ ทะเบยีน กษ 9078  

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0099/61 ลว.18 ม.ีค.61

100
จดัซ ือ้น ํา้ด ืม่ ถงัขนาดบรรจ ุ 20  ลติร  ประจาํเดอืน 
กมุภาพนัธ์   พ.ศ.2561

1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเทพมาล ี รา้นเทพมาล ี " CNTR-0100/61 ลว.19 ม.ีค.61

101
จดัซ ือ้น ํา้ด ืม่ชนดิถงั  ขนาดบรรจ ุ  20  ลติร     ประจาํเดอืน
 มนีาคม  พ.ศ.2561

1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเทพมาล ี รา้นเทพมาล ี " CNTR-0101/61 ลว.19 ม.ีค.61

102
จา้งเหมาตกแตง่และจดัเตรยีมสถานท ีฯ่  ตามโครงการเปิด
อาคารโรงคดัแยกผกัปลอดสารพษิตาํบลกดุกวา้ง

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นวฒันกาล รา้นวฒันกาล " CNTR-0102/61 ลว.21 ม.ีค.61



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

103
คา่เล ีย้งรบัรอง ตามโครงการเปิดอาคารโรงคดัแยกผกัปลอด
สารพษิตาํบลกดุกวา้ง  สาํหรบัผ ูเ้ขา้รว่มโครงการฯ  และ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นวฒันกาล รา้นวฒันกาล " CNTR-0103/61 ลว.21 ม.ีค.61

104
จดัซ ือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ ยางรถยนต ์ ของ
รถบรรทกุขยะ  ทะเบยีน 84-8734 ขก

50,500.00 50,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นสทุนิการชา่ง รา้นสทุนิการชา่ง " CNTR-0104/61 ลว.22 ม.ีค.61

105
จดัซ ือ้วสัดเุคร ือ่งดบัเพลงิ   ถงัดบัเพลงิชนดิผงเคมแีหง้  
ขนาด 15 ปอนด์

18,600.00 18,600.00 เฉพาะเจาะจง รา้นชมพ ูเ่ซอร์วสิ รา้นชมพ ูเ่ซอร์วสิ " CNTR-0105/61 ลว.23 ม.ีค.61

106
โครงการวางทอ่ระบบประปาหม ูบ่า้น บา้นบะยาว หม ูท่ ี ่9 277,000.00 279,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา " CNTR-0106/61 ลว.26 ม.ีค.61

107
โครงการวางทอ่ระบายน ํา้พรอ้มบอ่พกั บา้นขนวนนคร 
หม ูท่ ี ่17

192,000.00 195,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ฟ ุ้งคอนกรตี หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ฟ ุ้งคอนกรตี " CNTR-0107/61 ลว.26 ม.ีค.61

108
จา้งเหมาซอ่มแซมรถยนตส์ว่นกลาง รถบรรทกุขยะ   
ทะเบยีน 84-8734 ขอนแกน่

15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นสทุนิการชา่ง รา้นสทุนิการชา่ง " CNTR-0108/61 ลว.27 ม.ีค.61

109
คา่จดัซ ือ้เคร ือ่งคอมพวิเตอร์ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั ขอนแกน่เจเน็ตคอมพวิเตอร์ จาํกดั บรษิทั ขอนแกน่เจเน็ตคอมพวิเตอร์ จาํกดั " CNTR-0109/61 ลว.30 ม.ีค.61

110
คา่จดัซ ือ้เคร ือ่งคอมพวิเตอร์ สาํหรบังานสาํนกังาน *(จอ
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น ิว้)

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั ขอนแกน่เจเน็ตคอมพวิเตอร์ จาํกดั บรษิทั ขอนแกน่เจเน็ตคอมพวิเตอร์ จาํกดั " CNTR-0110/61 ลว.30 ม.ีค.61

111

คา่จดัซ ือ้เคร ือ่งคอมพวิเตอร์สาํหรบังานประมวลผล แบบท ี่
 1, คา่จดัซ ือ้เคร ือ่งคอมพวิเตอร์สาํหรบังานประมวลผล 
แบบท ี ่2 (จอภาพไมน่อ้ยกวา่    19 น ิว้), คา่จดัซ ือ้เคร ือ่ง
สาํรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

57,800.00 57,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั ขอนแกน่เจเน็ตคอมพวิเตอร์ จาํกดั บรษิทั ขอนแกน่เจเน็ตคอมพวิเตอร์ จาํกดั " CNTR-0111/61 ลว.30 ม.ีค.61

112

คา่จดัซ ือ้เคร ือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉดีหมกึ 
(Inkjet), คา่จดัซ ือ้เคร ือ่งพมิพ์ชนดิเลเซอร์หรอืชนดิ LED 
ขาวดาํ ชนดิ Network แบบท ี ่1

23,300.00 23,300.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเอ็นเอสคอมพวิเตอร์ รา้นเอ็นเอสคอมพวิเตอร์ " CNTR-0112/61 ลว.30 ม.ีค.61

113

คา่ใชจ้า่ยโครงการจดักจิกรรมวนัอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรอืน ศนูย์ อปพร 
ทต. กดุกวา้ง (22 มนีาคม)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทองใบ โพธพินัเรอื นายทองใบ โพธพินัเรอื เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ CNTR-0113/61 ลว.4 เม.ย.61

114

คา่ใชจ้า่ยโครงการจดักจิกรรมวนัอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรอืน ศนูย์ อปพร 
ทต. กดุกวา้ง (22 มนีาคม)

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอไุร ขนุทะวาด นางอไุร ขนุทะวาด " CNTR-0114/61 ลว.4 เม.ย.61

115

คา่ใชจ้า่ยโครงการจดักจิกรรมวนัอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรอืน ศนูย์ อปพร 
ทต. กดุกวา้ง (22 มนีาคม)

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจ ุย้กราฟฟิค รา้นจ ุย้กราฟฟิค " CNTR-0115/61 ลว.4 เม.ย.61

116

คา่ใชจ้า่ยโครงการจดักจิกรรมวนัอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรอืน ศนูย์ อปพร 
ทต. กดุกวา้ง (22 มนีาคม)

13,300.00 13,300.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ช.ฐานพฒัน์ ร ุง่เรอืง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ช.ฐานพฒัน์ ร ุง่เรอืง " CNTR-0116/61 ลว.4 เม.ย.61

117
จดัซ ือ้วสัดคุอมพวิเตอร์  (กองคลงั) 40,266.00 40,266.00 เฉพาะเจาะจง รา้นววีนั โอเอ แอนดเ์ซอร์วสิ รา้นววีนั โอเอ แอนดเ์ซอร์วสิ " CNTR-0117/61 ลว.4 เม.ย.61

118
จดัซ ือ้วสัดคุอมพวิเตอร์  (สาํนกัปลดั) 43,014.00 43,014.00 เฉพาะเจาะจง รา้นววีนั โอเอ แอนดเ์ซอร์วสิ รา้นววีนั โอเอ แอนดเ์ซอร์วสิ " CNTR-0119/61 ลว.4 เม.ย.61

119
จดัซ ือ้วสัดคุอมพวิเตอร์ (งานป้องกนัฯ) 12,465.00 12,465.00 เฉพาะเจาะจง รา้นววีนั โอเอ แอนดเ์ซอร์วสิ รา้นววีนั โอเอ แอนดเ์ซอร์วสิ " CNTR-0120/61 ลว.4 เม.ย.61

120
คา่ใชจ้า่ยในโครงการสง่เสรมิวนักตญัผู◌ู้สงูอายเุทศบาล
ตาํบลกดุกวา้ง

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร บตุตะวงษ์ นายสมพร บตุตะวงษ์ " CNTR-0121/61 ลว.11 เม.ย.61

121
คา่ใชจ้า่ยในโครงการสง่เสรมิวนักตญัผู◌ู้สงูอายเุทศบาล
ตาํบลกดุกวา้ง

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจ ุย้กราฟฟิค รา้นจ ุย้กราฟฟิค " CNTR-0122/61 ลว.11 เม.ย.61

122
โครงการปรบัปรงุถนนหนิคลกุ บา้นหนองโก หม ูท่ ี ่7  
(สายบา้นหนองโก หม ูท่ ี ่7-แยกวดัป่าสามคัคธีรรม)

152,000.00 154,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา " CNTR-0123/61 ลว.20 เม.ย.61

123
คา่ใชจ้า่ยในโครงการสง่เสรมิวนักตญัผู◌ู้สงูอายเุทศบาล
ตาํบลกดุกวา้ง

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประทวน คณุกลาง นายประทวน คณุกลาง " CNTR-0124/61 ลว.11 เม.ย.61



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

124
คา่ใชจ้า่ยในโครงการสง่เสรมิวนักตญัผู◌ู้สงูอายเุทศบาล
ตาํบลกดุกวา้ง

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมุาล ีชารมี ุย้ นางสมุาล ีชารมี ุย้ " CNTR-0125/61 ลว.11 พ.ย.61

125
คา่ใชจ้า่ยในโครงการสบืสานวฒันธรรมประเพณทีอ้งถ ิน่ 
“ฮตีฮอย อสีาน”

14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง รา้นสกลุเพชร รา้นสกลุเพชร " CNTR-0126/61 ลว.11 พ.ย.61

126

โครงการปรบัปรงุถนนหนิคลกุ บา้นสาํราญหนิลาด หม ูท่ ี ่8
 (สายบา้นสาํราญหนิลาด หม ูท่ ี ่8–ถนนสาย บา้นโนนสะ
ทอน–ท ีท่ ิง้ขยะเทศบาลตาํบลหนองแก)

69,000.00 69,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา " CNTR-0127/61 ลว.20 เม.ย.61

127

โครงการซอ่มแซมถนนดนิลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร 
บา้นหนองแวง หม ูท่ ี ่18 (สายบา้นหนองแวง  หม ูท่ ี ่18 – 
แยกสวนมะนาว)

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ " CNTR-0128/61 ลว.20 เม.ย.61

128

โครงการปรบัปรงุถนนหนิคลกุ บา้นหนองแวง หม ูท่ ี ่18 
(สายบา้นหนองแวง หม ูท่ ี ่18 – บา้นหนองดนิก ี ่ หม ูท่ ี ่14)

305,000.00 308,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ " CNTR-0129/61 ลว.20 เม.ย.61

129
จดัซ ือ้วสัดคุอมพวิเตอร์  (กองชา่ง) 29,530.00 29,530.00 เฉพาะเจาะจง รา้นววีนั โอเอ แอนดเ์ซอร์วสิ รา้นววีนั โอเอ แอนดเ์ซอร์วสิ " CNTR-0130/61 ลว.11 เม.ย.61

130
จดีซ ือ้วสัดคุอมพวิเตอร์  (สาํนกัปลดั) 16,364.00 16,364.00 เฉพาะเจาะจง รา้นววีนั โอเอ แอนดเ์ซอร์วสิ รา้นววีนั โอเอ แอนดเ์ซอร์วสิ " CNTR-0131/61 ลว.18 เม.ย.61

131
โครงการวางทอ่คอนกรตีเสรมิเหล็ก บา้นบะยาวสนัตสิขุ 
หม ูท่ ี ่19

144,500.00 146,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ " CNTR-0132/61 ลว.20 เม.ย.61

132
โครงการวางทอ่คอนกรตีเสรมิเหล็กฝายปากขย ุม้ บา้น
หนองไผ ่หม ูท่ ี ่1

138,000.00 139,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ " CNTR-0133/61 ลว.20 เม.ย.61

133
โครงการวางทอ่คอนกรตีเสรมิเหล็ก บา้นโนนสะทอน หม ูท่ ี่
 13

134,000.00 136,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ " CNTR-0134/61 ลว.20 เม.ย.61

134

โครงการปรบัปรงุถนนดนิลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร 
บา้นโนนสงา่ หม ูท่ ี ่16 (สายวดัเทพนมิติ ภกูระแตบา้น
โนนสงา่ หม ูท่ ี ่16 – ถนนลาดยางสายบา้นโนนสงา่ถงึบา้น
โนนด ู)่

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา " CNTR-0135/61 ลว.20 เม.ย.61

135
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหม ูบ่า้น 
บา้นขนวนนคร หม ูท่ ี ่17

52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา " CNTR-0136/61 ลว.20 เม.ย.61

136

โครงการปรบัปรงุถนนดนิลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร 
บา้นโนนสงา่ หม ูท่ ี ่16 (สายบา้นโนนสงา่  หม ูท่ ี ่16 – วดั
เทพนมิติภกูระแต)

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา " CNTR-0137/61 ลว.20 เม.ย.61

137
โครงการปรบัปรงุวางทอ่คอนกรตีเสรมิเหล็ก บา้นขนวน 
หม ูท่ ี ่3

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ " CNTR-0138/61 ลว.20 เม.ย.61

138
วสัดงุานบา้นงานครวั  จาํนวน 5 รายการ 
(รายละเอยีดตามเอกสารบนัทกึขออนมุตัจิดัซ ือ้)

4,820.00 4,820.00 เฉพาะเจาะจง รา้นป่ินมณ ี รา้นป่ินมณ ี " CNTR-0139/61 ลว.19 เม.ย.61

139

จา้งเหมาประกอบอาหารและอาหารวา่งพรอ้มเคร ือ่งด ืม่  
ประชมุสภาเทศบาลตาํบลกดุกวา้ง  สมยัวสิามญั  สมยัท ี ่1
 ประจาํปี 2561 คร ัง้ท ี ่1

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ รตันมาตร นายสมพงษ์ รตันมาตร " CNTR-0140/61 ลว.20 เม.ย.61

140

คา่ใชจ้า่ยโครงการอบรมใหค้วามร ูด้า้นระเบยีบกฎหมาย
ทอ้งถ ิน่ใหก้บัผ ูบ้รหิารและสมาชกิสภาและพนกังาน
เทศบาลตาํบลกดุกวา้ง

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจ ุย้กราฟฟิค รา้นจ ุย้กราฟฟิค " CNTR-0142/61 ลว.20 เม.ย.61

141

คา่ใชจ้า่ยโครงการอบรมใหค้วามร ูด้า้นระเบยีบกฎหมาย
ทอ้งถ ิน่ใหก้บัผ ูบ้รหิารและสมาชกิสภาและพนกังาน
เทศบาลตาํบลกดุกวา้ง

6,760.00 6,760.00 เฉพาะเจาะจง รา้นใบเฟิรน  การพมิพ์ รา้นใบเฟิรน  การพมิพ์ " CNTR-0143/61 ลว.20 เม.ย.61



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

142

คา่ใชจ้า่ยโครงการอบรมใหค้วามร ูด้า้นระเบยีบกฎหมาย
ทอ้งถ ิน่ใหก้บัผ ูบ้รหิารและสมาชกิสภาและพนกังาน
เทศบาลตาํบลกดุกวา้ง

11,300.00 11,300.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเพ ิม่ทวทีรพัย์ รา้นเพ ิม่ทวทีรพัย์ " CNTR-0144/61 ลว.20 เม.ย.61

143

คา่ใชจ้า่ยโครงการอบรมใหค้วามร ูด้า้นระเบยีบกฎหมาย
ทอ้งถ ิน่ใหก้บัผ ูบ้รหิารและสมาชกิสภาและพนกังาน
เทศบาลตาํบลกดุกวา้ง

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางพร เสร ี นางพร เสร ี " CNTR-0145/61 ลว.20 เม.ย.61

144

โครงการซอ่มแซมถนนดนิลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร
โดยการลงลกูรงัหยอดหลมุบอ่ตลอดสายพรอ้มปรบัเกล ีย่
แตง่ถนนตลอดสาย บา้นหนองกงุ หม ูท่ ี ่15 (สายบา้น
หนองกงุ หม ูท่ ี ่15 – สวนยาง นายมล ิหอมดวง)

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา " CNTR-0146/61 ลว.20 เม.ย.61

145
โครงการปรบัปรงุถนนหนิคลกุและถนนดนิลาํเลยีงผลผลติ
ทางการเกษตร บา้นหนองดนิก ี ่หม ูท่ ี ่14

71,000.00 71,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ " CNTR-0147/61 ลว.20 เม.ย.61

146
โครงการปรบัปรงุถนนหนิคลกุ บา้นหนองดนิก ี ่หม ูท่ ี ่14  
(สายบา้นหนองดนิก ี ่หม ูท่ ี ่14–  บา้นหนองดนิก ีน่อ้ย)

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ " CNTR-0148/61 ลว.20 เม.ย.61

147
โครงการปรบัปรงุถนนหนิคลกุและถนนดนิลาํเลยีงผลผลติ
ทางการเกษตร บา้นหนองกงุ หม ูท่ ี ่15      (สายบา้นหนอง
กงุ หม ูท่ ี ่15 – ถนนลาดยางบา้นกดุกวา้ง - บา้นขนวน - 

270,000.00 273,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา " CNTR-0149/61 ลว.20 เม.ย.61

148
จดัซ ือ้น ํา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่  ประเภทน ํา้มนัดเีซล  
ประจาํเดอืน มนีาคม  พ.ศ.2561  สาํหรบัรถยนตแ์บบ
ดบัเบ ิล้แคบ ขบัเคล ือ่น 2 ลอ้ ทะเบยีน กษ 9078  

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0150/61 ลว.25 เม.ย.61

149
จดัซ ือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่  ประเภทน ํา้มนัดเีซล 
ประจาํเดอืน มนีาคม พ.ศ. 2561  
เพ ือ่ใชก้บัรถยนตส์ว่นกลาง(รถต ู)้ ทะเบยีน นข 4426 ขก  

30,600.00 30,600.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0151/61 ลว.25 เม.ย.61

150
จดัซ ือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่  ประเภทน ํา้มนัดเีซล 
ประจาํเดอืนเมษายน  2561   
เพ ือ่ใชก้บัรถยนตส์ว่นกลาง(รถต ู)้ ทะเบยีน นข 4426 ขก  

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0152/61 ลว.25 เม.ย.61

151
จดัซ ือ้น ํา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่  ประเภทน ํา้มนัดเีซล  
ประจาํเดอืน เมษายน   พ.ศ.2561  สาํหรบัรถยนตแ์บบ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0153/61 ลว.25 เม.ย.61

152
จดัซ ือ้น ํา้ด ืม่  ถงัขนาดบรรจ ุ 20 ลติร 
ประจาํเดอืน เมษายน พ.ศ.2561

1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเทพมาล ี รา้นเทพมาล ี " CNTR-0154/61 ลว.25 เม.ย.61

153
คา่ใชจ้า่ยโครงการป้องกนัอบุตัเิหตชุว่งเทศกาลตา่งๆ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจ ุย้กราฟฟิค รา้นจ ุย้กราฟฟิค " CNTR-0155/61 ลว.25 เม.ย.61

154
คา่ใชจ้า่ยโครงการป้องกนัอบุตัเิหตชุว่งเทศกาลตา่งๆ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเอ็นพโีทรทศัน์ รา้นเอ็นพโีทรทศัน์ " CNTR-0156/61 ลว.25 เม.ย.61

155

จา้งเหมาประกอบอาหารวา่งและเคร ือ่งด ืม่ การประชมุ
เพ ื่อ่ซกัซอ้มความเขา้ใจการดาํเนนิโครงการปลกูผกัปลอด
สารพษิตาํบลกดุกวา้ง

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพร เสร ี นางพร เสร ี " CNTR-0157/61 ลว.26 เม.ย.61

156
คา่จดัซ ือ้ชดุขยายเสยีงเคล ือ่นท ี่ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเสยีงศลิป์วทิย ุ รา้นเสยีงศลิป์วทิย ุ " CNTR-0159/61 ลว.27 เม.ย.61

157
คา่ใชจ้า่ยในโครงการสนบัสนนุหนว่ยก ูช้พีเทศบาลตาํบลกดุ
กวา้ง

17,200.00 17,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธรีพงษ์ ทองพนู นายธรีพงษ์ ทองพนู เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ CNTR-0015/61-3 ลว.1 พ.ค.61

158
โครงการปรบัปรงุถนนหนิคลกุและถนนดนิลาํเลยีงผลผลติ
ทางการเกษตร บา้นหนองดนิก ี ่หม ูท่ ี ่14

71,000.00 71,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ " CNTR-0147/61-1 ลว.30 พ.ค.61

159

จดัซ ือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่  ประเภทน ํา้มนัดเีซล 
ประจาํเดอืนเมษายน  2561   
เพ ือ่ใชก้บัรถยนตส์ว่นกลาง(รถต ู)้ ทะเบยีน นข 4426 ขก  
รถยนตส์ว่นกลาง(รถต ู)้ ทะเบยีน  นข 8039 ขก

32,800.00 32,800.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0152/61-1 ลว.15 พ.ค.61

160
จดัซ ือ้น ํา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่  ประเภทน ํา้มนัดเีซล  
ประจาํเดอืน เมษายน   พ.ศ.2561  สาํหรบัรถยนตแ์บบ
ดบัเบ ิล้แคบ ขบัเคล ือ่น 2 ลอ้ ทะเบยีน กษ 9078  

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0153/61-1 ลว.17 พ.ค.61

161
จา้งเหมาผ ูช้ว่ยเจา้หนา้ท ีธ่รุการ สงักดักองคลงั 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศภุกัษร พรมพ ัว้ นางสาวศภุกัษร พรมพ ัว้ " CNTR-0160/61 ลว.1 พ.ค.61



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

162
จา้งเหมาบรกิารตาํแหนง่ผ ูช้ว่ยเจา้หนา้ท ีธ่รุการ กอง
การศกึษา

42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพฤหสั อปัมะโน นายพฤหสั อปัมะโน " CNTR-0161/61 ลว.1 พ.ค.61

163
จา้งเหมาบรกิาร ตาํแหนง่คนงานท ั่วไป (คนครวั) 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมลวิลัย์ เคนบา้นเป้า นางสาวมลวิลัย์ เคนบา้นเป้า " CNTR-0162/61 ลว.1 พ.ค.61

164
จา้งเหมาบรกิาร ตาํแหนง่ นกัการภารโรง 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอคัรพล ผวิชยัภมู ิ นายอคัรพล ผวิชยัภมู ิ " CNTR-0163/61 ลว.1 พ.ค.61

165
จา้งเหมาบรกิาร ตาํแหนง่  ผ ูช้ว่ยเจา้หนา้ท ีป่ระชาสมัพนัธ์ 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสภุตัรา เสรสีกลุชยั นางสาวสภุตัรา เสรสีกลุชยั " CNTR-0164/61 ลว.1 พ.ค.61

166
จา้งเหมาบรกิาร ตาํแหนง่ ผ ูช้ว่ยเจา้หนา้ท ีบ่นัทกึขอ้มลู 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทศันยี์ พนัศร ี นางสาวทศันยี์ พนัศร ี " CNTR-0165/61 ลว.1 พ.ค.61

167
จา้งเหมาบรกิาร ตาํแหนง่ พนกังาน รบั – สง่วทิย ุ 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสงัคม ปินะถา นายสงัคม ปินะถา " CNTR-0166/61 ลว.1 พ.ค.61

168
จา้งเหมาบรกิาร ตาํแหนง่ คนงานประจาํรถขยะ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทกัษณิ ลงุโชต ิ นายทกัษณิ ลงุโชต ิ " CNTR-0167/61 ลว.1 พ.ค.61

169
จา้งเหมาบรกิาร ตาํแหนง่ ผ ูช้ว่ยนายชา่งโยธา 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรภทัร สงิห์ชา นายวรภทัร สงิห์ชา " CNTR-0168/61 ลว.1 พ.ค.61

170
จา้งเหมาบรกิาร ตาํแหนง่ พนกังานประจาํรถดบัเพลงิ 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรดีา โพธ ิอ์อ่น นายปรดีา โพธ ิอ์อ่น " CNTR-0169/61 ลว.1 พ.ค.61

171
จา้งเหมาบรกิาร ตาํแหนง่ พนกังานประจาํรถดบัเพลงิ 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนคิม สอนจอ้ย นายนคิม สอนจอ้ย " CNTR-0170/61 ลว.1 พ.ค.61

172
คา่ใชจ้า่ยในโครงการสนบัสนนุหนว่ยก ูช้พีเทศบาลตาํบลกดุ
กวา้ง

47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภชิาต ิสรอ้ยซยั นายอภชิาต ิสรอ้ยซยั " CNTR-0171/61 ลว.1 พ.ค.61

173
คา่ใชจ้า่ยในโครงการสนบัสนนุหนว่ยก ูช้พีเทศบาลตาํบลกดุ
กวา้ง

47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสรุยิา เบา้จนัทร์ นายสรุยิา เบา้จนัทร์ " CNTR-0173/61 ลว.1 พ.ค.61

174
คา่ใชจ้า่ยในโครงการสนบัสนนุหนว่ยก ูช้พีเทศบาลตาํบลกดุ
กวา้ง

47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวชิยั สาํราญวงษ์ นายวชิยั สาํราญวงษ์ " CNTR-0174/61 ลว.1 พ.ค.61

175
คา่ใชจ้า่ยในโครงการสนบัสนนุหนว่ยก ูช้พีเทศบาลตาํบลกดุ
กวา้ง

47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัดา หม ืน่นะ นางสาวจนัดา หม ืน่นะ " CNTR-0175/61 ลว.1 พ.ค.61

176
คา่ใชจ้า่ยในโครงการสนบัสนนุหนว่ยก ูช้พีเทศบาลตาํบลกดุ
กวา้ง

47,200.00 47,200.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงจนัทร์ ดวงอปุมา นายแสงจนัทร์ ดวงอปุมา " CNTR-0176/61 ลว.1 พ.ค.61

177
คา่ใชจ้า่ยในโครงการสนบัสนนุหนว่ยก ูช้พีเทศบาลตาํบลกดุ
กวา้ง

47,200.00 47,200.00 เฉพาะเจาะจง นายไสว สงิห์ศร ี นายไสว สงิห์ศร ี " CNTR-0177/61 ลว.1 พ.ค.61

178
คา่ใชจ้า่ยในโครงการสนบัสนนุหนว่ยก ูช้พีเทศบาลตาํบลกดุ
กวา้ง

47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไสว สงิห์ศร ี นายไสว สงิห์ศร ี " CNTR-0177/61-1 ลว.1 พ.ค.61

179
คา่ใชจ้า่ยในโครงการสนบัสนนุหนว่ยก ูช้พีเทศบาลตาํบลกดุ
กวา้ง

46,800.00 46,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลอองกาญ จาํปาทอง นางสาวลอองกาญ จาํปาทอง " CNTR-0178/61 ลว.1 พ.ค.61

180
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหม ูบ่า้น 
บา้นขนวน หม ูท่ ี ่3

133,500.00 134,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ " CNTR-0179/61 ลว.16 พ.ค.61

181
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กบา้นขนวน หม ูท่ ี่
 3 (สายท ี ่2)

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ " CNTR-0180/61 ลว.16 พ.ค.61

182

โครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน  ประจาํภาคเรยีนท ี ่
1/2561 โดยจดัซ ือ้เป็นนมกลอ่ง  ย ูเอช ท  ี  รสจดื  ขนาด
บรรจ ุ200 มลิลลิติร/กลอ่ง   ตรานมโรงเรยีน  ระหวา่ง
เปิดภาคเรยีน จาํนวน 65 วนัทาํการ  (ต ัง้แตว่นัท ี ่ 16  
พฤษภาคม  - 20  สงิหาคม  2561)

414,772.80 414,772.80 เฉพาะเจาะจง องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย " CNTR-0182/61 ลว.18 พ.ค.61

183
คา่จดัซ ือ้รถพยาบาลฉกุเฉนิ (รถกระบะ) 989,000.00 1,000,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไทย ออโต ้ฟลที จาํกดั บรษิทั ไทย ออโต ้ฟลที จาํกดั " CNTR-0183/61 ลว.18 พ.ค.61



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

184
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหม ูบ่า้น 
บา้น กอมอ 52 หม ูท่ ี ่12

205,000.00 207,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ฟ ุ้งคอนกรตี หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ฟ ุ้งคอนกรตี " CNTR-0184/61 ลว.25 พ.ค.61

185

จดัซ ือ้อาหารเสรมิ (นม) ย.ูเอช.ท .ีชนดิกลอ่ง ใหส้าํหรบั
โรงเรยีนในสงักดั สพฐ.  ท ัง้  8  แหง่ ในเขตตาํบลกดุกวา้ง
และศนูย์พฒันาเดก็เล็กในเขตเทศบาลตาํบลกดุกวา้ง  
จาํนวน  5  แหง่  ประจาํปีการศกึษา 2561  ภาคเรยีนท ี ่2
   รายละเอยีดแนบทา้ยสญัญาซ ือ้ขาย

766,672.80 766,672.80 เฉพาะเจาะจง องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย " CNTR-0185/61 ลว.21 พ.ค.61

186
คา่ใชจ้า่ยโครงการสนบัสนนุกระบวนการจดัทาํแผนชมุชน
แบบบรูณาการตาํบลกดุกวา้ง

47,840.00 47,840.00 เฉพาะเจาะจง นางสมุาล ีชารมี ุย้ นางสมุาล ีชารมี ุย้ " CNTR-0186/61 ลว.30 พ.ค.61

187
คา่ใชจ้า่ยโครงการสนบัสนนุกระบวนการจดัทาํแผนชมุชน
แบบบรูณาการตาํบลกดุกวา้ง

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจ ุย้กราฟฟิค รา้นจ ุย้กราฟฟิค " CNTR-0187/61 ลว.30 พ.ค.61

188
คา่ใชจ้า่ยโครงการสนบัสนนุกระบวนการจดัทาํแผนชมุชน
แบบบรูณาการตาํบลกดุกวา้ง

5,152.00 5,152.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคมารวย รา้นโชคมารวย " CNTR-0188/61 ลว.30 พ.ค.61

189
โครงการวางทอ่ คสล. พรอ้มบอ่พกั ทอ่ คสล.บา้นหนองไผ ่
 หม ูท่ ี ่1

124,997.00 140,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ CNTR-0091/61-1 ลว.29 ม.ิย.61

190
โครงการวางทอ่ คสล. พรอ้มบอ่พกั บา้นหนองไผพ่ฒันา 
หม ูท่ ี ่21

263,087.00 283,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา " CNTR-0092/61-1 ลว.29 ม.ิย.61

191
โครงการซอ่มแซมสถานสีบูน ํา้บา้นโนนด ู ่ หม ูท่ ี ่5 23,005.00 23,005.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา " CNTR-0189/61 ลว.11 ม.ิย.61

192
คา่ใชจ้า่ยในโครงการกอ่สรา้งหอ้งน ํา้ศนูย์พฒันาเดก็เล็กบา้น
กดุกวา้ง

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา " CNTR-0190/61 ลว.11 ม.ิย.61

193
จดัซ ือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่  ประเภทน ํา้มนัดเีซล 
ประจาํเดอืน พฤษภาคม 2561   
เพ ือ่ใชก้บัรถยนตส์ว่นกลาง(รถต ู)้ ทะเบยีน นข 4426 ขก  

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0191/61 ลว.10 ม.ิย.61

194

จดัซ ือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่  ประเภทน ํา้มนัดเีซล 
ประจาํเดอืน พฤษภาคม 2561   
เพ ือ่ใชก้บัรถยนตส์ว่นกลาง(รถต ู)้ ทะเบยีน นข 4426 ขก  

32,600.00 32,600.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0191/61-1 ลว.20 ม.ิย.61

195
จดัซ ือ้น ํา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่  ประเภทน ํา้มนัดเีซล  
ประจาํเดอืน พฤษภาคม พ.ศ.2561 สาํหรบัรถยนตแ์บบ
ดบัเบ ิล้แคบ ขบัเคล ือ่น 2 ลอ้ ทะเบยีน กษ 9078  

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0193/61 ลว.10 ม.ิย.61

196

จดัซ ือ้น ํา้ด ืม่  ถงัขนาดบรรจ ุ 20 ลติร ประจาํเดอืน 
พฤษภาคม   พ.ศ.2561

1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเทพมาล ี รา้นเทพมาล ี " CNTR-0194/61 ลว.10 ม.ิย.61

197

จา้งเหมาบาํรงุรกัษาและซอ่มแซมรถยนตส์ว่นกลาง (รถต ู)้
 ทะเบยีน นข 4426 ขอนแกน่
(ตรวจเช็คระยะ 290,000 กม. , เปล ีย่นน ํา้มนัเคร ือ่ง)

4,380.05 4,380.05 เฉพาะเจาะจง บรษิทั โตโยตา้อมตะ จาํกดั บรษิทั โตโยตา้อมตะ จาํกดั " CNTR-0195/61 ลว.10 ม.ิย.61

198
จดัซ ือ้วสัด ุสุาํนกังาน (ธงชาต)ิ  เพ ือ่ใชใ้นกจิการงานเทศบาล
ตาํบลกดุกวา้ง

2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง รา้นสกลุเพชร รา้นสกลุเพชร " CNTR-0196/61 ลว.11 ม.ิย.61

199

โครงการซอ่มแซมคลองสง่น ํา้บา้นโนนสะทอน  หม ูท่ ี ่13  
(จาํนวน 2 จดุ)  
จดุท ี ่1 ดาดคอนกรตีความยาว 21 เมตร  ขนาดปากบน
กวา้ง 1.60 เมตร  ทอ้งคลองกวา้ง 0.30 เมตร 

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคมารวย รา้นโชคมารวย " CNTR-0197/61 ลว.11 ม.ิย.61

200

จา้งเหมาซอ่มแซมรถยนตส์ว่นกลาง รถบรรทกุขยะ 
ทะเบยีน 84-8734 ขอนแกน่  กระบอกไฮดรอลกิชาํรดุ  
โดยเปล ีย่นชดุกากบาท  พรอ้มอดัจารบ ี

1,130.00 1,130.00 เฉพาะเจาะจง รา้นสทุนิการชา่ง รา้นสทุนิการชา่ง " CNTR-0198/61 ลว.12 ม.ิย.61

201

วสัดยุานพาหนะและขนสง่  ยางรถยนต ์ ของรถยนตก์ ูช้พี  
ทะเบยีน บห 9936 ขก    จาํนวน 4 เสน้  พรอ้มบรกิาร
เปล ีย่น

19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง รา้นสทุนิการชา่ง รา้นสทุนิการชา่ง " CNTR-0199/61 ลว.12 ม.ิย.61

202
เวชภณัฑ ์วสัดแุละอปุกรณ์ทางการแพทย์ฉกุเฉนิ  จาํนวน 
5 รายการ

1,360.00 1,360.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลหนองเรอื โรงพยาบาลหนองเรอื " CNTR-0200/61 ลว.12 ม.ิย.61



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

203
น ํา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่  จาํนวน 2 รายการ  เพ ือ่ใช้
สาํหรบัเป็นสว่นผสมการฉดีพน่เคมกีาํจดัยงุลาย

2,436.00 2,436.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0201/61 ลว.13 ม.ิย.61

204
จดัทาํป้ายไวนลิพรอ้มโครงไมเ้พ ือ่ถวายความจงรกัภกัด ี  
จาํนวน 2 ป้าย

710.00 710.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจ ุย้กราฟฟิค รา้นจ ุย้กราฟฟิค " CNTR-0202/61 ลว.13 ม.ิย.61

205

ซอ่มบาํรงุรถยนตก์ ูช้พี  ทะเบยีน บห 9976 ขอนแกน่  
เปล ีย่นถา่ยน ํา้มนัเคร ือ่ง พรอ้มตรวจเช็คสภาพ  และ
ตรวจเช็คพรอ้มซอ่มบาํรงุชว่งลา่งรถยนต์

5,445.00 5,445.00 เฉพาะเจาะจง รา้น นานาอะไหลย่นต์ รา้น นานาอะไหลย่นต์ " CNTR-0203/61 ลว.13 ม.ิยง61

206
วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่  จาํนวน 2 รายการ 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง รา้น นานาอะไหลย่นต์ รา้น นานาอะไหลย่นต์ " CNTR-0204/61 ลว.14 ม.ิย.61

207
จดัซ ือ้วสัดสุาํนกังาน  (สาํนกัปลดั)  
จาํนวน  32  รายการ (ตามรายละเอยีดเอกสารแนบทา้ย)

45,070.00 45,070.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั ศกึษาภณัฑข์อนแกน่ จาํกดั บรษิทั ศกึษาภณัฑข์อนแกน่ จาํกดั " CNTR-0205/61 ลว.19 ม.ิย.61

208
จดัซ ือ้วสัดสุาํนกังาน  (กองคลงั)   
ตามรายละเอยีดเอกสารแนบทา้ย)  จาํนวน  18  รายการ

24,340.00 24,340.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั ศกึษาภณัฑข์อนแกน่ จาํกดั บรษิทั ศกึษาภณัฑข์อนแกน่ จาํกดั " CNTR-0206/61 ลว.19 ม.ิย.61

209
จดัซ ือ้วสัดสุาํนกังาน   (งานป้องกนัฯ)  
ตามรายละเอยีดเอกสารแนบทา้ย   จาํนวน  28  รายการ

19,036.00 19,036.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั ศกึษาภณัฑข์อนแกน่ จาํกดั บรษิทั ศกึษาภณัฑข์อนแกน่ จาํกดั " CNTR-0207/61 ลว.19 ม.ิย.61

210
จดัซ ือ้วสัดสุาํนกังาน   (กองการศกึษา)  
ตามรายละเอยีดเอกสารแนบทา้ย  จาํนวน   13 รายการ

13,292.00 13,292.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั ศกึษาภณัฑข์อนแกน่ จาํกดั บรษิทั ศกึษาภณัฑข์อนแกน่ จาํกดั " CNTR-0208/61 ลว.19 ม.ิย.61

211
จดัซ ือ้วสัดสุาํนกังาน     (กองชา่ง) 
ตามรายละเอยีดเอกสารแนบทา้ย  จาํนวน   6  รายการ

7,130.00 7,130.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั ศกึษาภณัฑข์อนแกน่ จาํกดั บรษิทั ศกึษาภณัฑข์อนแกน่ จาํกดั " CNTR-0209/61 ลว.19 ม.ิย.61

212
จดัซ ือ้วสัดงุานบา้นงานครวั  
ตามรายละเอยีดเอกสารแนบทา้ย จาํนวน  14   รายการ

14,724.00 14,724.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั ศกึษาภณัฑข์อนแกน่ จาํกดั บรษิทั ศกึษาภณัฑข์อนแกน่ จาํกดั " CNTR-0210/61 ลว.19 ม.ิย.61

213
จดัซ ือ้วสัดคุอมพวิเตอร์   (กองการศกึษา) 
ตามรายละเอยีดเอกสารแนบทา้ย  จาํนวน    5  รายการ

3,180.00 3,180.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั ศกึษาภณัฑข์อนแกน่ จาํกดั บรษิทั ศกึษาภณัฑข์อนแกน่ จาํกดั " CNTR-0211/61 ลว.19 ม.ิย.61

214
โครงการซอ่มแซมสถานสีบูน ํา้  บา้นหนองแวง  หม ูท่ ี ่18 47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคนยิมพาณชิย์ รา้นโชคนยิมพาณชิย์ " CNTR-0212/61 ลว.21 ม.ิย.61

215

โครงการขดุขนดนิรอ่งระบายน ํา้  บา้นสาํราญหนิลาด  หม ูท่ ี่
 8  ความยาว 200 เมตร  พรอ้มวางทอ่คอนกรตีเสรมิ
เหล็กปากล ิน้ราง  ชัน้ 3  ขนาด ศก. 0.40x1.00 เมตร   
จาํนวน 20 ทอ่น

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ฟ ุ้งคอนกรตี หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ฟ ุ้งคอนกรตี " CNTR-0214/61 ลว.21 ม.ิย.61

216
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหม ูบ่า้น 
บา้นสาํราญหนิลาด หม ูท่ ี ่8

248,000.00 251,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ฟ ุ้งคอนกรตี หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ฟ ุ้งคอนกรตี " CNTR-0215/61 ลว.21 ม.ิย.61

217
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหม ูบ่า้น 
บา้นโคกสงู หม ูท่ ี ่2

178,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ ีย่มเส็ง ดเีวลลอปเมน้ท์ จาํกดั บรษิทั เอ ีย่มเส็ง ดเีวลลอปเมน้ท์ จาํกดั " CNTR-0216/61 ลว.21 ม.ิย.61

218
ซอ่มแซมครภุณัฑส์าํนกังานเคร ือ่งปรบัอากาศ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั แฮปป้ีแอร์ แอนด ์เซอร์วสิ

 2556
หา้งห ุน้สว่นจาํกดั แฮปป้ีแอร์ แอนด ์เซอร์วสิ 
2556

" CNTR-0217/61 ลว.21 ม.ิย.61

219
วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ จาํนวน 14 รายการ 37,980.00 37,980.00 เฉพาะเจาะจง รา้น KHT พาณชิย์ รา้น KHT พาณชิย์ " CNTR-0218/61 ลว.26 ม.ิย.61

220

จา้งเหมาประกอบอาหาร อาหารวา่งพรอ้มเคร ือ่งด ืม่ในการ
ประชมุสภาเทศบาลตาํบลกดุกวา้ง  สมยัสามญั  สมยัท ี ่2 
ประจาํปีงบประมาณ 2561  คร ัง้ท ี ่1

4,750.00 4,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสมุาล ีชารมี ุย้ นางสมุาล ีชารมี ุย้ " CNTR-0219/61 ลว.29 ม.ิย.61

221
คา่จดัซ ือ้เคร ือ่งปรบัอากาศ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั แฮปป้ีแอร์ แอนด ์เซอร์วสิ

 2556
หา้งห ุน้สว่นจาํกดั แฮปป้ีแอร์ แอนด ์เซอร์วสิ 
2556

" CNTR-0220/61 ลว.29 ม.ิย.61

222
คา่จดัซ ือ้เคร ือ่งปรบัอากาศ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั แฮปป้ีแอร์ แอนด ์เซอร์วสิ

 2556
หา้งห ุน้สว่นจาํกดั แฮปป้ีแอร์ แอนด ์เซอร์วสิ 
2556

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ CNTR-0221/61 ลว.5 ก.ค.61

223
ซอ่มแซมครภุณัฑส์าํนกังานเคร ือ่งปรบัอากาศ 7,570.00 7,570.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั แฮปป้ีแอร์ แอนด ์เซอร์วสิ

 2556
หา้งห ุน้สว่นจาํกดั แฮปป้ีแอร์ แอนด ์เซอร์วสิ 
2556

" CNTR-0222/61 ลว.3 ก.ค.61



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

224
คา่ใชจ้า่ยในโครงการปลกูตน้ไมเ้ทดิพระเกยีรตถิวายเป็น
พระราชกศุลแดส่มเดจ็พระนางเจา้พระบรมชนินีาถ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจ ุย้กราฟฟิค รา้นจ ุย้กราฟฟิค " CNTR-0223/61 ลว.4 ก.ค.61

225
คา่ใชจ้า่ยในโครงการปลกูตน้ไมเ้ทดิพระเกยีรตถิวายเป็น
พระราชกศุลแดส่มเดจ็พระนางเจา้พระบรมชนินีาถ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมถิน่ เหลาชาํน ิ นางสมถิน่ เหลาชาํน ิ " CNTR-0224/61 ลว.4 ก.ค.61

226
วสัดสุาํนกังาน (น ํา้ด ืม่)  จาํนวน 90 ถงั  ประจาํเดอืน 
มถินุายน 2561

1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเทพมาล ี รา้นเทพมาล ี " CNTR-0226/61 ลว.5 ก.ค.61

227

จดัซ ืือ้วสัดนุ ํา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่  รถยนตส์ว่นกลาง  
ประจาํเดอืน มถินุายน 2561 (สาํนกัปลดั)  (โดยเบกิจา่ย
ตามจรงิท ีเ่ขา้ใชบ้รกิาร)

38,600.00 38,600.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0228/61-1 ลว.5 ก.ค.61

228

จดัซ ือ้วสัดนุ ํา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่  รถยนตส์ว่นกลาง  
ประจาํเดอืน กรกฎาคม 2561 (กองชา่ง)  ทะเบยีน กษ 
9078 ขก (โดยเบกิจา่ยตามจรงิท ีเ่ขา้ใชบ้รกิารเตมิ)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0229/61 ลว.5 ก.ค.61

229

จดัซ ือ้วสัดนุ ํา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่  รถยนตส์ว่นกลาง  
ประจาํเดอืน มถินุายน 2561  (สาํนกัปลดั)  (โดยเบกิจา่ย
ตามจรงิท ีเ่ขา้ใชบ้รกิารเตมิ)

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0230/61 ลว.5 ก.ค.61

230
วสัดสุาํนกังาน  (น ํา้ด ืม่)  จาํนวน 90 ถงั  ประจาํเดอืน 
กรกฎาคม 2561

1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเทพมาล ี รา้นเทพมาล ี " CNTR-0231/61 ลว.9 ก.ค.61

231
คา่ใชจ้า่ยในโครงการปลกูตน้ไมเ้ทดิพระเกยีรตถิวายเป็น
พระราชกศุลแดส่มเดจ็พระนางเจา้พระบรมชนินีาถ

74,000.00 74,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้น ณรีนชุพนัธ ุ์ไม ้ รา้น ณรีนชุพนัธ ุ์ไม ้ " CNTR-0232/61 ลว.9 ก.ค.61

232
คา่ใชจ้า่ยในโครงการปลกูตน้ไมเ้ทดิพระเกยีรตถิวายเป็น
พระราชกศุลแดส่มเดจ็พระนางเจา้พระบรมชนินีาถ

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุนาํ  ชาํนาญกลุ นายบญุนาํ  ชาํนาญกลุ " CNTR-0233/61 ลว.9 ก.ค.61

233

จดัซ ือ้วสัดนุ ํา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่  รถยนตส์ว่นกลาง  
ประจาํเดอืน มถินุายน 2561 (กองชา่ง)  ทะเบยีน กษ 
9078 ขก  (โดยเบกิจา่ยตามจรงิท ีเ่ขา้ใชบ้รกิาร)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0234/61 ลว.9 ก.ค.61

234
คา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิป้องกนัทนัตสขุภาพศนูย์
พฒันาเดก็เล็ก

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจ ุย้กราฟฟิค รา้นจ ุย้กราฟฟิค " CNTR-0238/61 ลว.11 ก.ค.61

235
คา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิป้องกนัทนัตสขุภาพศนูย์
พฒันาเดก็เล็ก

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชดาํรงค ์หลวงจนัทร์ นายเดชดาํรงค ์หลวงจนัทร์ " CNTR-0239/61 ลว.11 ก.ค.61

236
คา่ใชจ้า่ยในโครงการจดัทาํแผนท ีภ่าษแีละทะเบยีน
ทรพัย์สนิ

250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเคเอ็นคอมพวิเตอร์ รา้นเคเอ็นคอมพวิเตอร์ " CNTR-0240/61 ลว.13 ก.ค.61

237
คา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิป้องกนัทนัตสขุภาพศนูย์
พฒันาเดก็เล็ก

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง รา้นมาโนชพานชิ รา้นมาโนชพานชิ " CNTR-0241/61 ลว.12 ก.ค.61

238
คา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิป้องกนัทนัตสขุภาพศนูย์
พฒันาเดก็เล็ก

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนางหนคูลา้ย หาแกว้ นางนางหนคูลา้ย หาแกว้ " CNTR-0242/61 ลว.12 ก.ค.61

239
คา่จดัซ ือ้เคร ือ่งพมิพ์ชนดิเลเซอร์ หรอืชนดิ LED ส ีแบบ 
Network, เคร ือ่งสาํรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเอ็นเอสคอมพวิเตอร์ รา้นเอ็นเอสคอมพวิเตอร์ " CNTR-0243/61 ลว.13 ก.ค.61

240
เคร ือ่งพมิพ์ชนดิเลเซอร์/ชนดิ LED ส ีแบบ Network 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเอ็นเอสคอมพวิเตอร์ รา้นเอ็นเอสคอมพวิเตอร์ " CNTR-0244/61 ลว.16 ก.ค.61

241
จา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนลิพระบรมฉายาลกัษณ์ ขนาด 1.30
 * 2.90 เมตร จาํนวน 1 ป้าย

380.00 380.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจ ุย้กราฟฟิค รา้นจ ุย้กราฟฟิค " CNTR-0245/61 ลว.16 ก.ค.61

242
จา้งเหมาซอ่มบาํรงุรถยนตก์ ูช้พี ทะเบยีน บห 9976 
ขอนแกน่

1,690.00 1,690.00 เฉพาะเจาะจง รา้น นานาอะไหลย่นต์ รา้น นานาอะไหลย่นต์ " CNTR-0246/61 ลว.16 ก.ค.61

243
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหม ูบ่า้น 
บา้นโนนด ู ่หม ูท่ ี ่5

198,500.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ฟ ุ้งคอนกรตี หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ฟ ุ้งคอนกรตี " CNTR-0247/61 ลว.19 ก.ค.61

244
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหม ูบ่า้น 
บา้นโนนฟนัเรอื หม ูท่ ี ่10

248,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ฟ ุ้งคอนกรตี หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ฟ ุ้งคอนกรตี " CNTR-0248/61 ลว.19 ก.ค.61



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

245
โครงการวางทอ่ระบบประปาหม ูบ่า้น บา้นบะยาวสนัตสิขุ 
หม ูท่ ี ่19

429,000.00 432,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ " CNTR-0249/61 ลว.19 ก.ค.61

246
วสัดสุาํนกังาน  สาํหรบัใชจ้ดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ 
จาํนวน 7 รายการ

16,100.00 16,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั ศกึษาภณัฑข์อนแกน่ จาํกดั บรษิทั ศกึษาภณัฑข์อนแกน่ จาํกดั " CNTR-0250/61 ลว.19 ก.ค.61

247
วสัดคุอมพวิเตอร์  ตลบัหมกึปร ิน้เตอร์  จาํนวน 4 รายการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั โอ เอ โทนเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั บรษิทั โอ เอ โทนเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั " CNTR-0252/61 ลว.21 ก.ค.61

248
วสัดคุอมพวิเตอร์  หมกึปร ิน้เตอร์ HP 1020 จาํนวน 2 
กลอ่ง

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั โอ เอ โทนเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั บรษิทั โอ เอ โทนเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั " CNTR-0253/61 ลว.21 ก.ค.61

249
คา่ใชจ้า่ยโครงการอบรมใหค้วามร ูใ้นการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาภยัธรรมชาต ิ

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจ ุย้กราฟฟิค รา้นจ ุย้กราฟฟิค " CNTR-0254/61 ลว.23 ก.ค.61

250
คา่ใชจ้า่ยโครงการอบรมใหค้วามร ูใ้นการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาภยัธรรมชาต ิ

880.00 880.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0255/61 ลว.23 ก.ค.61

251
คา่ใชจ้า่ยโครงการอบรมใหค้วามร ูใ้นการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาภยัธรรมชาต ิ

10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง นางหนคูลา้ย หาแกว้ นางหนคูลา้ย หาแกว้ " CNTR-0256/61 ลว.23 ก.ค.61

252
จา้งเหมาซอ่มแซมคอมพวิเตอร์   จาํนวน 2 รายการ 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง รา้นซเีค คอมพวิเตอร์ รา้นซเีค คอมพวิเตอร์ " CNTR-0258/61 ลว.24 ก.ค.61

253

จา้งเหมาจดัทาํป้ายไวนลิพรอ้มโครงพระบรมฉายาลกัษณ์
 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อย ูห่ว้  ขนาด 80x100 เซ็นตเิมตร

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจ ุย้กราฟฟิค รา้นจ ุย้กราฟฟิค " CNTR-0259/61 ลว.24 ก.ค.61

254
จดัซ ือ้วสัดคุอมพวิเตอร์  จาํนวน 4 รายการ 3,120.00 3,120.00 เฉพาะเจาะจง รา้นววีนั โอเอ แอนดเ์ซอร์วสิ รา้นววีนั โอเอ แอนดเ์ซอร์วสิ " CNTR-0260/61 ลว.24 ก.ค.61

255
จา้งเหมาซอ่มแซม/ซอ่มบาํรงุรถบรรท ุุกน ํา้อเนกประสงค ์
 ทะเบยีน ผม 1427 ขก

15,630.00 15,630.00 เฉพาะเจาะจง รา้นสทุนิการชา่ง รา้นสทุนิการชา่ง " CNTR-0261/61 ลว.25 ก.ค.61

256

คา่จดัซ ือ้ชดุโซฟารบัแขก, คา่จดัซ ือ้ต ูเ้หล็กเก็บเอกสารแบบ
 2 บาน, คา่จดัซ ือ้ต ูเ้หล็กบานเล ือ่น, คา่จดัซ ือ้ต ูเ้หล็กบาน
เล ือ่นทบึ

44,200.00 44,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั บญุมาครอง จาํกดั บรษิทั บญุมาครอง จาํกดั " CNTR-0262/61 ลว.25 ก.ค.61

257
คา่จดัซ ือ้ต ูเ้หล็กบานเล ือ่น 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั บญุมาครอง จาํกดั บรษิทั บญุมาครอง จาํกดั " CNTR-0263/61 ลว.25 ก.ค.61

258
คา่จดัซ ือ้ต ูเ้หล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ล ิน้ชกั (มอก.) 7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั บญุมาครอง จาํกดั บรษิทั บญุมาครอง จาํกดั " CNTR-0264/61 ลว.25 ก.ค.61

259

คา่จดัซ ือ้เกา้อ ีส้าํนกังาน, คา่จดัซ ือ้ต ูเ้หล็ก 2 บาน, คา่จดัซ ือ้ต ู้
เหล็ก 4 ล ิน้ชกั, คา่จดัซ ือ้โตะ๊ทาํงานเหล็กพรอ้มหนา้กระจก
ใส

64,600.00 64,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั บญุมาครอง จาํกดั บรษิทั บญุมาครอง จาํกดั " CNTR-0265/61 ลว.25 ก.ค.61

260
คา่จดัซ ือ้พรอ้มตดิต ้งัไฟฟ้าสอ่งสวา่งแบบพลงังาน
แสงอาทติย์ภายในเขตตาํบลกดุกวา้ง

314,000.00 314,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคนยิมพาณชิย์ รา้นโชคนยิมพาณชิย์ " CNTR-0266/61 ลว.25 ก.ค.61

261
คา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิการบรโิภคเกลอืไอโอดนีกบั
การพฒันาเดก็ปฐมวยั

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจ ุย้กราฟฟิค รา้นจ ุย้กราฟฟิค " CNTR-0268/61 ลว.31 ก.ค.61

262
คา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิการบรโิภคเกลอืไอโอดนีกบั
การพฒันาเดก็ปฐมวยั

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต ์รวมคาํ นายสงกรานต ์รวมคาํ " CNTR-0269/61 ลว.31 ก.ค.61

263
คา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิการบรโิภคเกลอืไอโอดนีกบั
การพฒันาเดก็ปฐมวยั

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอพุาภร จนัทราช นางสาวอพุาภร จนัทราช " CNTR-0270/61 ลว.31 ก.ค.61

264

โครงการขดุขนดนิรอ่งระบายน ํา้  บา้นสาํราญหนิลาด  หม ูท่ ี่
 8  ความยาว 200 เมตร  พรอ้มวางทอ่คอนกรตีเสรมิ
เหล็กปากล ิน้ราง  ชัน้ 3  ขนาด ศก. 0.40x1.00 เมตร   
จาํนวน 20 ทอ่น

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ฟ ุ้งคอนกรตี หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ฟ ุ้งคอนกรตี เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ CNTR-0214/61-1 ลว.8 ส.ค.61

265

จดัซ ือ้วสัดนุ ํา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่  รถยนตส์ว่นกลาง  
ประจาํเดอืน กรกฎาคม 2561 (กองชา่ง)  ทะเบยีน กษ 
9078 ขก (โดยเบกิจา่ยตามจรงิท ีเ่ขา้ใชบ้รกิารเตมิ)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0229/61-1 ลว.15 ส.ค.61



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

266

จดัซ ือ้วสัดนุ ํา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่  รถยนตส์ว่นกลาง  
ประจาํเดอืน มถินุายน 2561  (สาํนกัปลดั)  (โดยเบกิจา่ย
ตามจรงิท ีเ่ขา้ใชบ้รกิารเตมิ)

39,200.00 39,200.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0230/61-1 ลว.15 ส.ค.61

267
วสัดกุอ่สรา้ง จาํนวน 23 รายการ 45,585.00 45,585.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ประสทิธ ิว์สัดกุอ่สรา้ง หจก.ประสทิธ ิว์สัดกุอ่สรา้ง " CNTR-0271/61 ลว.1 ศ.ค.61

268

จดัซ ือ้วสัดนุาํ◌้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่  รถยนตส์ว่นกลาง
 ประจาํเดอืน สงิหาคม 2561  (สาํนกัปลดั)  โดยเบกิจา่ย
ตามจรงิท ีเ่ขา้ใชบ้รกิารเตมิน ํา้มนั

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0272/61 ลว.3 ส.ค.61

269
วสัดสุาํนกังาน (น ํา้ด ืม่)  จาํนวน 130 ถงั สงิหาคม 2561 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเทพมาล ี รา้นเทพมาล ี " CNTR-0273/61 ลว.3 ส.ค.61

270

จดัซ ือ้วสัดนุ ํา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่ รถยนตส์ว่นกลาง 
ประจาํเดอืน สงิหาคม 2561 (กองชา่ง)  ทะเบยีน กษ 
9078 ขก  (โดยเบกิจา่ยตามจรงิท ีเ่ขา้ใชบ้รกิารเตมิน ํา้มนั)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0274/61 ลว.3 ส.ค.61

271
วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 4 รายการ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั โอ เอ โทนเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั บรษิทั โอ เอ โทนเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั " CNTR-0277/61 ลว.8 ส.ค.61

272
วสัดสุาํนกังาน  จาํนวน 5 รายการ 118,240.00 118,240.00 เฉพาะเจาะจง รา้นทรพัย์ไพศาล รา้นทรพัย์ไพศาล " CNTR-0278/61 ลว.9 ส.ค.61

273
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหม ูบ่า้น 
บา้นโนนสะทอน หม ูท่ ี ่13

334,500.00 336,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา " CNTR-0279/61 ลว.9 ส.ค.61

274
โครงการวางทอ่ระบายน ํา้พรอ้มบอ่พกั บา้นโนนสงา่ หม ูท่ ี่
16

126,000.00 128,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคนยิมพาณชิย์ รา้นโชคนยิมพาณชิย์ " CNTR-0280/61 ลว.9 ส.ค.61

275
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหม ูบ่า้น 
บา้นหนองไผ ่หม ูท่ ี ่1

154,000.00 156,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ " CNTR-0281/61 ลว.9 ส.ค.61

276
ขาเหล็กปักเสาธง  จาํนวน 700 อนั   ขนาดความยาว 80 
ซม.  ขนาดหว่งเสน้ผา่ศนูย์ลาง 3 ซม. 2 หว่ง/อนั

31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคนยิมพาณชิย์ รา้นโชคนยิมพาณชิย์ " CNTR-0282/61 ลว.9 ส.ค.61

277
วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ จาํนวน 4 รายการ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้น KHT พาณชิย์ รา้น KHT พาณชิย์ " CNTR-0283/61 ลว.9 ส.ค.61

278

ป้ายไวนลิพรอ้มโครงไม  ้พระบรมฉายาลกัษณ์ สมเดจ็
พระนางเจา้สริกติ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลท ี ่10  
ขนาด 80x100 เมตร

160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจ ุย้กราฟฟิค รา้นจ ุย้กราฟฟิค " CNTR-0284/61 ลว.9 ส.ค.61

279
โครงการปรบัปรงุถนนลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร  (สาย
ดอนสวนกลว้ย)  บา้นโคกกลาง  หม ูท่ ี ่6   ถนนกวา้ง  3.00
  เมตร   ยาว  100.00  เมตร  ลงดนิหนาเฉล ีย่ 0.30 เมตร 

23,100.00 23,100.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา " CNTR-0285/61 ลว.14 ส.ค.61

280
โครงการปรบัปรงุถนนลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร  (สาย
ทางเขา้บา้นโคกกลาง)  บา้นโคกกลาง  หม ูท่ ี ่ 6    ถนน
กวา้ง5.00  เมตร   ยาว  20.00  เมตร   ลงหนิคลกุหนา

11,300.00 11,300.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ " CNTR-0286/61 ลว.14 ส.ค.61

281
โครงการปรบัปรงุรอ่งระบายน ํา้ คสล. บา้นโนนฟนัเรอื 
หมทู ี ่20   รอ่งระบายน ํา้ คสล. ความยาว 580.00  เมตร

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคมารวย รา้นโชคมารวย " CNTR-0287/61 ลว.14 ส.ค.61

282
จา้งเหมาประกอบอาหารพรอ้มอาหารวา่งและเคร ือ่งด ืม่ 5,225.00 5,225.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัภา บดุดา นางสาววลัภา บดุดา " CNTR-0288/61 ลว.14 ส.ค.61

283
จา้งเหมาถา่ยเอกสารพรอ้มเขา้เลม่ 3,486.00 3,486.00 เฉพาะเจาะจง รา้นใบเฟิร์นการพมิพ์ รา้นใบเฟิร์นการพมิพ์ " CNTR-0289/61 ลว.14 ส.ค.61

284

จดัซ ือ้อาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน  ๑/๒๕๖๑ ปีการศกึษา 
๒๕๖๑ (เพ ิม่เตมิ)  เป็นนมกลอ่ง ย ูเอช ท  ีรสจดื ขนาด
บรรจ ุ๒๐๐ มลิลลิติร/กลอ่ง  ตรานมโรงเรยีน  สาํหรบันม

332,224.88 332,224.88 เฉพาะเจาะจง องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย " CNTR-0290/61 ลว.17 ส.ค.61

285

จา้งเหมาบรกิารทาํป้ายเทศบาล  ามโตรงการปรบัปรงุป้าย
เทศบาลตาํบลลกดุกวา้ง  อาํเภอหนองเรอื  จงัหวดัขอนแกน่ 
 ขนาด 1.49 เมตร  ยาว 6.67 เมตร

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางราตร ี ดลิกลาภ นางราตร ี ดลิกลาภ " CNTR-0291/61 ลว.27 ส.ค.61

286
จา้งเหมาบรกิารทาํป้ายซ ุม้ประตทูางเขา้หม ูบ่า้นภายในเขต
ตาํบลกดุกวา้ง  จาํนวน 6 จดุ

52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคมารวย รา้นโชคมารวย " CNTR-0292/61 ลว.27 ส.ค.61



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

287
จา้งเหมาประกอบอาหาร จาํนวน 50 คน ๆ ละ 70 บาท 
เป็นเงนิ 3,500 บาท
จา้งเหมาประกอบอาหารวา่งพรอ้มเคร ือ่งด ืม่ จาํนวน 50 

4,750.00 4,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัภา บดุดา นางสาววลัภา บดุดา " CNTR-0293/61 ลว.24 ส.ค.61

288
ซอ่มแซมครภุณัฑเ์คร ือ่งพมิพ์เลเซอร์ ขาว - ดาํ Canon 
Image Class LBP6030

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง รา้น ซเีคคอมพวิเตอร์ รา้น ซเีคคอมพวิเตอร์ " CNTR-0294/61 ลว.27 ส.ค.61

289
ซอ่มแซมครภุณัฑเ์คร ือ่งปร ิน๊เตอร์ Fuji xerox ร ุน่ CP 
305 d

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง รา้น KHT พาณชิย์ รา้น KHT พาณชิย์ " CNTR-0295/61 ลว.27 ส.ค.61

290
จดัซ ือ้วสัดคุอมพวิเตอร์  ตลบัหมกึ  จาํนวน 7 รายการ 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั โอ เอ โทนเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั บรษิทั โอ เอ โทนเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั " CNTR-0296/61 ลว.27 ส.ค.61

291

โครงการขดุขนดนิรอ่งระบายน ํา้  บา้นสาํราญหนิลาด  หม ูท่ ี่
 8  ความยาว 200 เมตร  พรอ้มวางทอ่คอนกรตีเสรมิ
เหล็กปากล ิน้ราง  ชัน้ 3  ขนาด ศก. 0.40x1.00 เมตร   
จาํนวน 20 ทอ่น

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ฟ ุ้งคอนกรตี หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ฟ ุ้งคอนกรตี เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ CNTR-0214/61-1 ลว.8 ส.ค.61

292

จดัซ ือ้วสัดนุ ํา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่  รถยนตส์ว่นกลาง  
ประจาํเดอืน กรกฎาคม 2561 (กองชา่ง)  ทะเบยีน กษ 
9078 ขก (โดยเบกิจา่ยตามจรงิท ีเ่ขา้ใชบ้รกิารเตมิ)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0229/61-1 ลว.15 ส.ค.61

293

จดัซ ือ้วสัดนุ ํา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่  รถยนตส์ว่นกลาง  
ประจาํเดอืน มถินุายน 2561  (สาํนกัปลดั)  (โดยเบกิจา่ย
ตามจรงิท ีเ่ขา้ใชบ้รกิารเตมิ)

39,200.00 39,200.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0230/61-1 ลว.15 ส.ค.61

294
วสัดกุอ่สรา้ง จาํนวน 23 รายการ 45,585.00 45,585.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ประสทิธ ิว์สัดกุอ่สรา้ง หจก.ประสทิธ ิว์สัดกุอ่สรา้ง " CNTR-0271/61 ลว.1 ศ.ค.61

295

จดัซ ือ้วสัดนุาํ◌้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่  รถยนตส์ว่นกลาง
 ประจาํเดอืน สงิหาคม 2561  (สาํนกัปลดั)  โดยเบกิจา่ย
ตามจรงิท ีเ่ขา้ใชบ้รกิารเตมิน ํา้มนั

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0272/61 ลว.3 ส.ค.61

296
วสัดสุาํนกังาน (น ํา้ด ืม่)  จาํนวน 130 ถงั สงิหาคม 2561 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเทพมาล ี รา้นเทพมาล ี " CNTR-0273/61 ลว.3 ส.ค.61

297

จดัซ ือ้วสัดนุ ํา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่ รถยนตส์ว่นกลาง 
ประจาํเดอืน สงิหาคม 2561 (กองชา่ง)  ทะเบยีน กษ 
9078 ขก  (โดยเบกิจา่ยตามจรงิท ีเ่ขา้ใชบ้รกิารเตมิน ํา้มนั)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0274/61 ลว.3 ส.ค.61

298
วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 4 รายการ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั โอ เอ โทนเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั บรษิทั โอ เอ โทนเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั " CNTR-0277/61 ลว.8 ส.ค.61

299
วสัดสุาํนกังาน  จาํนวน 5 รายการ 118,240.00 118,240.00 เฉพาะเจาะจง รา้นทรพัย์ไพศาล รา้นทรพัย์ไพศาล " CNTR-0278/61 ลว.9 ส.ค.61

300
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหม ูบ่า้น 
บา้นโนนสะทอน หม ูท่ ี ่13

334,500.00 336,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา " CNTR-0279/61 ลว.9 ส.ค.61

301
โครงการวางทอ่ระบายน ํา้พรอ้มบอ่พกั บา้นโนนสงา่ หม ูท่ ี่
16

126,000.00 128,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคนยิมพาณชิย์ รา้นโชคนยิมพาณชิย์ " CNTR-0280/61 ลว.9 ส.ค.61

302
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหม ูบ่า้น 
บา้นหนองไผ ่หม ูท่ ี ่1

154,000.00 156,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ " CNTR-0281/61 ลว.9 ส.ค.61

303
ขาเหล็กปักเสาธง  จาํนวน 700 อนั   ขนาดความยาว 80 
ซม.  ขนาดหว่งเสน้ผา่ศนูย์ลาง 3 ซม. 2 หว่ง/อนั

31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคนยิมพาณชิย์ รา้นโชคนยิมพาณชิย์ " CNTR-0282/61 ลว.9 ส.ค.61

304
วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ จาํนวน 4 รายการ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้น KHT พาณชิย์ รา้น KHT พาณชิย์ " CNTR-0283/61 ลว.9 ส.ค.61

305

ป้ายไวนลิพรอ้มโครงไม  ้พระบรมฉายาลกัษณ์ สมเดจ็
พระนางเจา้สริกติ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลท ี ่10  
ขนาด 80x100 เมตร

160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจ ุย้กราฟฟิค รา้นจ ุย้กราฟฟิค " CNTR-0284/61 ลว.9 ส.ค.61

306
โครงการปรบัปรงุถนนลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร  (สาย
ดอนสวนกลว้ย)  บา้นโคกกลาง  หม ูท่ ี ่6   ถนนกวา้ง  3.00
  เมตร   ยาว  100.00  เมตร  ลงดนิหนาเฉล ีย่ 0.30 เมตร 

23,100.00 23,100.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา " CNTR-0285/61 ลว.14 ส.ค.61



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

307

โครงการปรบัปรงุถนนลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร  (สาย
ทางเขา้บา้นโคกกลาง)  บา้นโคกกลาง  หม ูท่ ี ่ 6    ถนน
กวา้ง5.00  เมตร   ยาว  20.00  เมตร   ลงหนิคลกุหนา

11,300.00 11,300.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ " CNTR-0286/61 ลว.14 ส.ค.61

308
โครงการปรบัปรงุรอ่งระบายน ํา้ คสล. บา้นโนนฟนัเรอื 
หมทู ี ่20   รอ่งระบายน ํา้ คสล. ความยาว 580.00  เมตร

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคมารวย รา้นโชคมารวย " CNTR-0287/61 ลว.14 ส.ค.61

309
จา้งเหมาประกอบอาหารพรอ้มอาหารวา่งและเคร ือ่งด ืม่ 5,225.00 5,225.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัภา บดุดา นางสาววลัภา บดุดา " CNTR-0288/61 ลว.14 ส.ค.61

310
จา้งเหมาถา่ยเอกสารพรอ้มเขา้เลม่ 3,486.00 3,486.00 เฉพาะเจาะจง รา้นใบเฟิร์นการพมิพ์ รา้นใบเฟิร์นการพมิพ์ " CNTR-0289/61 ลว.14 ส.ค.61

311

จดัซ ือ้อาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน  ๑/๒๕๖๑ ปีการศกึษา 
๒๕๖๑ (เพ ิม่เตมิ)  เป็นนมกลอ่ง ย ูเอช ท  ีรสจดื ขนาด
บรรจ ุ๒๐๐ มลิลลิติร/กลอ่ง  ตรานมโรงเรยีน  สาํหรบันม

332,224.88 332,224.88 เฉพาะเจาะจง องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย " CNTR-0290/61 ลว.17 ส.ค.61

312

จา้งเหมาบรกิารทาํป้ายเทศบาล  ามโตรงการปรบัปรงุป้าย
เทศบาลตาํบลลกดุกวา้ง  อาํเภอหนองเรอื  จงัหวดัขอนแกน่ 
 ขนาด 1.49 เมตร  ยาว 6.67 เมตร

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางราตร ี ดลิกลาภ นางราตร ี ดลิกลาภ " CNTR-0291/61 ลว.27 ส.ค.61

313
จา้งเหมาบรกิารทาํป้ายซ ุม้ประตทูางเขา้หม ูบ่า้นภายในเขต
ตาํบลกดุกวา้ง  จาํนวน 6 จดุ

52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคมารวย รา้นโชคมารวย " CNTR-0292/61 ลว.27 ส.ค.61

314
จา้งเหมาประกอบอาหาร จาํนวน 50 คน ๆ ละ 70 บาท 
เป็นเงนิ 3,500 บาท

4,750.00 4,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัภา บดุดา นางสาววลัภา บดุดา " CNTR-0293/61 ลว.24 ส.ค.61

315
ซอ่มแซมครภุณัฑเ์คร ือ่งพมิพ์เลเซอร์ ขาว - ดาํ Canon 
Image Class LBP6030

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง รา้น ซเีคคอมพวิเตอร์ รา้น ซเีคคอมพวิเตอร์ " CNTR-0294/61 ลว.27 ส.ค.61

316
ซอ่มแซมครภุณัฑเ์คร ือ่งปร ิน๊เตอร์ Fuji xerox ร ุน่ CP 
305 d

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง รา้น KHT พาณชิย์ รา้น KHT พาณชิย์ " CNTR-0295/61 ลว.27 ส.ค.61

317
จดัซ ือ้วสัดคุอมพวิเตอร์  ตลบัหมกึ  จาํนวน 7 รายการ 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั โอ เอ โทนเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั บรษิทั โอ เอ โทนเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั " CNTR-0296/61 ลว.27 ส.ค.61

318
จา้งเหมาเชา่เคร ือ่งถา่ยเอกสาร  
ประจาํปีงบประมาณ 2561  ระยะเวลา 12 เดอืน

51,698.70 51,698.70 เฉพาะเจาะจง รา้นววีนั โอเอ แอนดเ์ซอร์วสิ รา้นววีนั โอเอ แอนดเ์ซอร์วสิ เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ CNTR-0022/61-1 ลว.28 ก.ย.61

319
โครงการวางทอ่ระบบประปาหม ูบ่า้น บา้นบะยาวสนัตสิขุ 
หม ูท่ ี ่19

417,820.00 432,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ หา้งห ุน้สว่นจาํกดั โชคนยิมพาณชิย์ " CNTR-0249/61-1 ลว.13 ก.ย.61

320

จดัซ ือ้วสัดนุาํ◌้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่  รถยนตส์ว่นกลาง
 ประจาํเดอืน สงิหาคม 2561  (สาํนกัปลดั)  โดยเบกิจา่ย
ตามจรงิท ีเ่ขา้ใชบ้รกิารเตมิน ํา้มนั

37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0272/61-1 ลว.13 ก.ย.61

321
จดัซ ือ้วสัดนุ ํา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่ รถยนตส์ว่นกลาง 
ประจาํเดอืน สงิหาคม 2561 (กองชา่ง)  ทะเบยีน กษ 
9078 ขก  (โดยเบกิจา่ยตามจรงิท ีเ่ขา้ใชบ้รกิารเตมิน ํา้มนั)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0274/61-1 ลว.13 ก.ย.61

322
จดัซ ือ้วสัดสุาํนกังาน  จาํนวน 13 รายการ 22,468.00 22,468.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั ศกึษาภณัฑข์อนแกน่ จาํกดั บรษิทั ศกึษาภณัฑข์อนแกน่ จาํกดั " CNTR-0297/61 ลว.3 ก.ย.61

323
จดัซ ือ้วสัดสุาํนกังาน  จาํนวน 32 รายการ 25,048.00 25,048.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั ศกึษาภณัฑข์อนแกน่ จาํกดั บรษิทั ศกึษาภณัฑข์อนแกน่ จาํกดั " CNTR-0298/61 ลว.3 ก.ย.61

324
จดัซ ือ้วสัดสุาํนกังาน  จาํนวน 17 รายการ 16,889.00 16,889.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั ศกึษาภณัฑข์อนแกน่ จาํกดั บรษิทั ศกึษาภณัฑข์อนแกน่ จาํกดั " CNTR-0299/61 ลว.3 ก.ย.61

325
วสัดสุาํนกังาน  จาํนวน 9 รายการ 14,558.00 14,558.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั ศกึษาภณัฑข์อนแกน่ จาํกดั บรษิทั ศกึษาภณัฑข์อนแกน่ จาํกดั " CNTR-0300/61 ลว.3 ก.ย.61

326
วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ จาํนวน 1 รายการ 3,370.00 3,370.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั ศกึษาภณัฑข์อนแกน่ จาํกดั บรษิทั ศกึษาภณัฑข์อนแกน่ จาํกดั " CNTR-0301/61 ลว.3 ก.ย.61

327
วสัดงุานบา้นงานครวั  จาํนวน 19 รายการ 12,239.00 12,239.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั ศกึษาภณัฑข์อนแกน่ จาํกดั บรษิทั ศกึษาภณัฑข์อนแกน่ จาํกดั " CNTR-0302/61 ลว.3 ก.ย.61

328
จา้งตรวจเช็คระยะ รถยนตส์ว่นกลาง (รถต ู)้ หมายเลข
ทะเบยีน นข 8039 ขอนแกน่  ระยะ 80,000 กม.

4,097.03 4,097.03 เฉพาะเจาะจง บรษิทั โตโยตา้อมตะ จาํกดั บรษิทั โตโยตา้อมตะ จาํกดั " CNTR-0303/61 ลว.3 ก.ย.61



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

329
จา้งจดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ์หนว่ยก ูช้พีเทศบาลตาํบลกดุ
กวา้ง จาํนวน 2 ป้าย

580.00 580.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจ ุย้กราฟฟิค รา้นจ ุย้กราฟฟิค " CNTR-0305/61 ลว.3 ก.ย.61

330
น ํา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่   จาํนวน 2 รายการ 5,470.00 5,470.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคมารวย รา้นโชคมารวย " CNTR-0306/61 ลว.5 ก.ย.61

331
จดัซ ือ้วสัดเุคร ือ่งแตง่กาย  จาํนวน 3 รายการ 5,280.00 5,280.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคมารวย รา้นโชคมารวย " CNTR-0307/61 ลว.5 ก.ย.61

332
วสัดกุารเกษตร  จาํนวน 9 รายการ 29,900.00 29,900.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั รวมเกษตรหนองเรอื หา้งห ุน้สว่นจาํกดั รวมเกษตรหนองเรอื " CNTR-0308/61 ลว.5 ก.ย.61

333
คา่ใชจ้า่ยในโครงการสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจ ุย้กราฟฟิค รา้นจ ุย้กราฟฟิค " CNTR-0309/61 ลว.5 ก.ย.61

334
คา่ใชจ้า่ยในโครงการสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคมารวย รา้นโชคมารวย " CNTR-0310/61 ลว.5 ก.ย.61

335
คา่ใชจ้า่ยในโครงการสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม 5,850.00 5,850.00 เฉพาะเจาะจง รา้นใบเฟิร์นการพมิพ์ รา้นใบเฟิร์นการพมิพ์ " CNTR-0311/61 ลว.5 ก.ย.61

336
คา่ใชจ้า่ยในโครงการสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นางวนัเพ็ญ ผวิภเูขยีว นางวนัเพ็ญ ผวิภเูขยีว " CNTR-0312/61 ลว.5 ก.ย.61

337
คา่ใชจ้า่ยในโครงการสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายถนอมศกัด ิ ์ดาราษฎร์ นายถนอมศกัด ิ ์ดาราษฎร์ " CNTR-0313/61 ลว.11 ก.ย.61

338
โครงการซอ่มแซมคลองสง่น ํา้  บา้นกดุกวา้ง   หม ูท่ ี ่ 4   
ดาดคอนกรตี   ความยาว 12.00  เมตร   ขนาดปากบน
กวา้ง  2.50  เมตร  ทอ้งคลองกวา้ง 0.70 เมตร  

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคมารวย รา้นโชคมารวย " CNTR-0314/61 ลว.12 ก.ย.61

339
โครงการซอ่มแซมคลองสง่น ํา้   บา้นโนนด ู ่  หม ูท่ ี ่ 5   
ดาดคอนกรตี    ความยาว  9.00  เมตร    ขนาดปากบน

9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคมารวย รา้นโชคมารวย " CNTR-0315/61 ลว.12 ก.ย.61

340

โครงการซอ่มแซมคลองสง่น ํา้ บา้นสาํราญหนิลาด  หม ูท่ ี ่ 
8 (จาํนวน 4 จดุ)  จดุท ี ่1 ดาดคอนกรตีความยาว 12.00 
เมตร  ขนาดปากบนกวา้ง 1.70 เมตร  ทอ้งคลองกวา้ง 0.30
 เมตร จดุท ี ่2 ดาดคอนกรตีความยาว 24.00 เมตร  ขนาด

47,600.00 47,600.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคมารวย รา้นโชคมารวย " CNTR-0316/61 ลว.12 ก.ย.61

341
วสัดงุานบา้นงานครวั  จาํนวน 16 รายการ 16,600.00 16,600.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคมารวย รา้นโชคมารวย " CNTR-0317/61 ลว.10 ก.ย.61

342
เพ ือ่บาํรงุรกัษาทรพัย์สนิใหใ้ชง้านไดต้ามปกต ิ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเอ็นพโีทรทศัน์ รา้นเอ็นพโีทรทศัน์ " CNTR-0318/61 ลว.11 ก.ย.61

343
จดัซ ือ้วสัด ุงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  จาํนวน 2
 รายการ

9,850.00 9,850.00 เฉพาะเจาะจง รา้นไพศาลบญุทว ี รา้นไพศาลบญุทว ี " CNTR-0319/61 ลว.12 ก.ย.61

344

จดัซ ือ้วสัดนุ ํา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่ รถยนตส์ว่นกลาง 
ประจาํเดอืนสงิหาคม 2561 (สาํนกัปลดั)  โดยเบกิจา่ยตาม
จรงิท ีเ่ขา้ใชบ้รกิารเตมิน ํา้มนั

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0320/61 ลว.10 ก.ย.61

345

จดัซ ือ้วสัดนุ ํา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่ รถยนตส์ว่นกลาง 
ประจาํเดอืนสงิหาคม 2561 (สาํนกัปลดั)  โดยเบกิจา่ยตาม
จรงิท ีเ่ขา้ใชบ้รกิารเตมิน ํา้มนั

45,200.00 45,200.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0320/61-1 ลว.28 ก.ย.61

346
วสัดสุาํนกังาน  น ํา้ด ืม่ 130 ถงั  ประจาํเดอืน กนัยายน 
2561

1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเทพมาล ี รา้นเทพมาล ี " CNTR-0321/61 ลว.10 ก.ย.61

347

จดัซ ือ้วสัดนุ ํา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่  รถยนตส์ว่นกลาง 
ประจาํเดอืนกนัยายน 2561 (กองชา่ง) โดยเบกิจา่ยตาม
จรงิท ีเ่ขา้ใชบ้รกิารเตมิน ํา้มนั

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0322/61 ลว.10 ก.ย.61

348

จดัซ ือ้วสัดนุ ํา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่  รถยนตส์ว่นกลาง 
ประจาํเดอืนกนัยายน 2561 (กองชา่ง) โดยเบกิจา่ยตาม
จรงิท ีเ่ขา้ใชบ้รกิารเตมิน ํา้มนั

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื จาํกดั " CNTR-0322/61-1 ลว.28 ก.ย.61

349
โครงการสง่เสรมิสขุภาพผ ูส้งูวยัใสใ่จสขุภาพ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจ ุย้กราฟฟิค รา้นจ ุย้กราฟฟิค " CNTR-0323/61 ลว.11 ก.ย.61



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

350
โครงการสง่เสรมิสขุภาพผ ูส้งูวยัใสใ่จสขุภาพ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคมารวย รา้นโชคมารวย " CNTR-0324/61 ลว.11 ก.ย.61

351
โครงการสง่เสรมิสขุภาพผ ูส้งูวยัใสใ่จสขุภาพ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคมารวย รา้นโชคมารวย " CNTR-0325/61 ลว.11 ก.ย.61

352
โครงการสง่เสรมิสขุภาพผ ูส้งูวยัใสใ่จสขุภาพ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นใบเฟิร์นการพมิพ์ รา้นใบเฟิร์นการพมิพ์ " CNTR-0326/61 ลว.11 ก.ย.61

353
โครงการสง่เสรมิสขุภาพผ ูส้งูวยัใสใ่จสขุภาพ 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวนัเพ็ญ ผวิภเูขยีว นางวนัเพ็ญ ผวิภเูขยีว " CNTR-0327/61 ลว.11 ก.ย.61

354
โครงการอบรมใหค้วามร ูเ้บ ือ้งตน้การนวดแผนไทยและ
สมนุไพรไทย

29,100.00 29,100.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเฟ่ืองฟผูา้มา่น รา้นเฟ่ืองฟผูา้มา่น " CNTR-0328/61 ลว.12 ก.ย.61

355
โครงการอบรมใหค้วามร ูเ้บ ือ้งตน้การนวดแผนไทยและ
สมนุไพรไทย

5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง รา้นใบเฟิร์นการพมิพ์ รา้นใบเฟิร์นการพมิพ์ " CNTR-0329/61 ลว.12 ก.ย.61

356
โครงการอบรมใหค้วามร ูเ้บ ือ้งตน้การนวดแผนไทยและ
สมนุไพรไทย

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคมารวย รา้นโชคมารวย " CNTR-0330/61 ลว.17 ก.ย.61

357
โครงการอบรมใหค้วามร ูเ้บ ือ้งตน้การนวดแผนไทยและ
สมนุไพรไทย

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางวนัเพ็ญ ผวิภเูขยีว นางวนัเพ็ญ ผวิภเูขยีว " CNTR-0331/61 ลว.17 ก.ย.61

358
เงนิสมทบคา่ไฟฟ้าสถานสีบูน ํา้ 82,500.00 82,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคนยิมพาณชิย์ รา้นโชคนยิมพาณชิย์ " CNTR-0333/61 ลว.19 ก.ย.61

359

จา้งเหมาซอ่มแซมครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ จาํนวน 2 เคร ือ่ง 
1.หมายเลขครภุณัฑ ์416-54-0037
2.หมายเลขครภุณัฑ ์009-10-441

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง รา้น ซเีคคอมพวิเตอร์ รา้น ซเีคคอมพวิเตอร์ " CNTR-0334/61 ลว.14 ก.ย.61

360
โครงการอบรมใหค้วามร ูเ้บ ือ้งตน้การนวดแผนไทยและ
สมนุไพรไทย

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจ ุย้กราฟฟิค รา้นจ ุย้กราฟฟิค " CNTR-0335/61 ลว.17 ก.ย.61

361
คา่ใชจ้า่ยโครงการจดัการขยะอยา่งค ุม้คา่ลดภาวะโลกรอ้น 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจ ุย้กราฟฟิค รา้นจ ุย้กราฟฟิค " CNTR-0337/61 ลว.18 ก.ย.61

362
คา่ใชจ้า่ยโครงการจดัการขยะอยา่งค ุม้คา่ลดภาวะโลกรอ้น 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นใบเฟิร์นการพมิพ์ รา้นใบเฟิร์นการพมิพ์ " CNTR-0338/61 ลว.18 ก.ย.61

363
คา่ใชจ้า่ยโครงการจดัการขยะอยา่งค ุม้คา่ลดภาวะโลกรอ้น 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวนัเพ็ญ ผวิภเูขยีว นางวนัเพ็ญ ผวิภเูขยีว " CNTR-0339/61 ลว.18 ก.ย.61

364
คา่ใชจ้า่ยโครงการจดัการขยะอยา่งค ุม้คา่ลดภาวะโลกรอ้น 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมเพชร วงศส์ ิว่ นางสมเพชร วงศส์ ิว่ " CNTR-0340/61 ลว.18 ก.ย.61

365
คา่ใชจ้า่ยโครงการจดัการขยะอยา่งค ุม้คา่ลดภาวะโลกรอ้น 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมุาล ีชารมี ุย้ นางสมุาล ีชารมี ุย้ " CNTR-0341/61 ลว.19 ก.ย.61

366
คา่ใชจ้า่ยโครงการควบคมุและป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นนอ้งมายเพ ือ่นสตัว์ รา้นนอ้งมายเพ ือ่นสตัว์ " CNTR-0342/61 ลว.21 ก.ย.61

367
คา่ใชจ้า่ยโครงการควบคมุและป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางวนัเพ็ญ ผวิภเูขยีว นางวนัเพ็ญ ผวิภเูขยีว " CNTR-0344/61 ลว.21 ก.ย.61

368
คา่ใชจ้า่ยโครงการควบคมุและป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจ ุย้กราฟฟิค รา้นจ ุย้กราฟฟิค " CNTR-0345/61 ลว.21 ก.ย.61

369
จา้งเหมาซอ่มบาํรงุรกัษารถยนตส์ว่นกลาง เพ ือ่ตรวจเช็ค
สภาพรถยนต ์(รถต ู)้ หมายเลขทะเบยีนนข 4426 ขก

8,189.25 8,189.25 เฉพาะเจาะจง บรษิทั โตโยตา้อมตะ จาํกดั บรษิทั โตโยตา้อมตะ จาํกดั " CNTR-0346/61 ลว.21 ก.ย.61

370
โครงการจา้งเหมาเชา่เคร ือ่งจกัรกลเพ ือ่ซอ่มแซม
ถนนลาดยางภายในเขตเทศบาลตาํบลกดุกวา้ง

75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา หา้งห ุน้สว่นจาํกดั ณภทัร์สดุา " CNTR-0347/61 ลว.21 ก.ย.61

371
จา้งเหมาซอ่มแซมครภุณัฑส์าํนกังาน (เคร ือ่งปรบัอากาศ) 
 จาํนวน 2 เคร ือ่ง

20,500.00 20,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั แฮปป้ีแอร์ แอนด ์เซอร์วสิ
 2556

หา้งห ุน้สว่นจาํกดั แฮปป้ีแอร์ แอนด ์เซอร์วสิ 
2556

" CNTR-0348/61 ลว.24 ก.ย.61

372
จา้งเหมาซอ่มแซมครภุณัฑส์าํนกังาน (เค ือ่งปรบัอากาศ)  
จาํนวน 1 เคร ือ่ง

1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง หา้งห ุน้สว่นจาํกดั แฮปป้ีแอร์ แอนด ์เซอร์วสิ
 2556

หา้งห ุน้สว่นจาํกดั แฮปป้ีแอร์ แอนด ์เซอร์วสิ 
2556

" CNTR-0349/61 ลว.26 ก.ย.61



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

373
จดัซ ือ้วสัดคุอมพวิเตอร์  สาํนกัปลดั จาํนวน 8 รายการ 20,280.00 20,280.00 เฉพาะเจาะจง รา้นววีนั โอเอ แอนดเ์ซอร์วสิ รา้นววีนั โอเอ แอนดเ์ซอร์วสิ " CNTR-0350/61 ลว.26 ก.ย.61

374
จดัซ ือ้วสัดคุอมพวิเตอร์  กองชา่ง  จาํนวน 11 รายการ 30,210.00 30,210.00 เฉพาะเจาะจง รา้นววีนั โอเอ แอนดเ์ซอร์วสิ รา้นววีนั โอเอ แอนดเ์ซอร์วสิ " CNTR-0351/61 ลว.26 ก.ย.61

375
จดัซ ือ้วสัดคุอมพวิเตอร์  กองคลงั  จาํนวน 9 รายการ 14,070.00 14,070.00 เฉพาะเจาะจง รา้นววีนั โอเอ แอนดเ์ซอร์วสิ รา้นววีนั โอเอ แอนดเ์ซอร์วสิ " CNTR-0352/61 ลว.26 ก.ย.61

376
จดัซ ือ้วสัดคุอมพวิเตอร์  (กองคลงั) จาํนวน 5 รายการ 19,520.00 19,520.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั โอ เอ โทนเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั บรษิทั โอ เอ โทนเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั " CNTR-0353/61 ลว.27 ก.ย.61


