
แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

7

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

8

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

9

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

10

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

11
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

12
จา้งจดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ์หนว่ยก ูช้พีเทศบาลตาํบลกดุ
กวา้ง จาํนวน 2 ป้าย

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

13
น ํา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่   จาํนวน 2 รายการ 5,470.00 5,470.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคมารวย รา้นโชคมารวย " CNTR-0306/61 ลว.5 ก.ย.61

14
จดัซ ือ้วสัดเุคร ือ่งแตง่กาย  จาํนวน 3 รายการ 5,280.00 5,280.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคมารวย รา้นโชคมารวย " CNTR-0307/61 ลว.5 ก.ย.61

15
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

16
คา่ใชจ้า่ยในโครงการสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจ ุย้กราฟฟิค รา้นจ ุย้กราฟฟิค " CNTR-0309/61 ลว.5 ก.ย.61

17
คา่ใชจ้า่ยในโครงการสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคมารวย รา้นโชคมารวย " CNTR-0310/61 ลว.5 ก.ย.61

18
คา่ใชจ้า่ยในโครงการสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม 5,850.00 5,850.00 เฉพาะเจาะจง รา้นใบเฟิร์นการพมิพ์ รา้นใบเฟิร์นการพมิพ์ " CNTR-0311/61 ลว.5 ก.ย.61

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี 30 กันยายน 2561



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี 30 กันยายน 2561

19
คา่ใชจ้า่ยในโครงการสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นางวนัเพ็ญ ผวิภเูขยีว นางวนัเพ็ญ ผวิภเูขยีว " CNTR-0312/61 ลว.5 ก.ย.61

20
คา่ใชจ้า่ยในโครงการสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายถนอมศกัด ิ ์ดาราษฎร์ นายถนอมศกัด ิ ์ดาราษฎร์ " CNTR-0313/61 ลว.11 ก.ย.61

21

โครงการซอ่มแซมคลองสง่น ํา้  บา้นกดุกวา้ง   หม ูท่ ี ่ 4   
ดาดคอนกรตี   ความยาว 12.00  เมตร   ขนาดปากบน
กวา้ง  2.50  เมตร  ทอ้งคลองกวา้ง 0.70 เมตร  
รายละเอยีดตามแบบแผนผงั  รายละเอยีดขอ้กาํหนด
รายการประกอบแบบท ีก่าํหนด

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

22

โครงการซอ่มแซมคลองสง่น ํา้   บา้นโนนด ู ่  หม ูท่ ี ่ 5   
ดาดคอนกรตี    ความยาว  9.00  เมตร    ขนาดปากบน
กวา้ง  2.40   เมตร  ทอ้งคลองกวา้ง  0.90  เมตร    
รายละเอยีดตามแบบแผนผงั   รายละเอยีดขอ้กาํหนด
รายการประกอบแบบท ีก่าํหนด

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

23

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
ปากบนกวา้ง 2.10 เมตร  ทอ้งคลองกวา้ง  0.40 เมตร  จดุ
ท ี ่3 ดาดคอนกรตีความยาว 9.00 เมตร  ขนาดปากบนกวา้ง
 2.70  เมตร  ทอ้งคลองกวา้ง 0.60 เมตร  จดุท ี ่4 ดาด
คอนกรตีความยาว 9.00 เมตร  ขนาดปากบนกวา้ง  2.70 
เมตร  ทอ้งคลองกวา้ง 0.50 เมตร  รายละเอยีดตามแบบ
แผนผงั รายละเอยีดขอ้กาํหนดรายการประกอบแบบท ี่
กาํหนด

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

24

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

25
เพ ือ่บาํรงุรกัษาทรพัย์สนิใหใ้ชง้านไดต้ามปกต ิ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเอ็นพโีทรทศัน์ รา้นเอ็นพโีทรทศัน์ " CNTR-0318/61 ลว.11 ก.ย.61

26
จดัซ ือ้วสัด ุงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  จาํนวน 2
 รายการ

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

27

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

28

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

29
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

30

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

31

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



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี 30 กันยายน 2561

32
โครงการสง่เสรมิสขุภาพผ ูส้งูวยัใสใ่จสขุภาพ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจ ุย้กราฟฟิค รา้นจ ุย้กราฟฟิค " CNTR-0323/61 ลว.11 ก.ย.61

33
โครงการสง่เสรมิสขุภาพผ ูส้งูวยัใสใ่จสขุภาพ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคมารวย รา้นโชคมารวย " CNTR-0324/61 ลว.11 ก.ย.61

34
โครงการสง่เสรมิสขุภาพผ ูส้งูวยัใสใ่จสขุภาพ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคมารวย รา้นโชคมารวย " CNTR-0325/61 ลว.11 ก.ย.61

35
โครงการสง่เสรมิสขุภาพผ ูส้งูวยัใสใ่จสขุภาพ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นใบเฟิร์นการพมิพ์ รา้นใบเฟิร์นการพมิพ์ " CNTR-0326/61 ลว.11 ก.ย.61

36
โครงการสง่เสรมิสขุภาพผ ูส้งูวยัใสใ่จสขุภาพ 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวนัเพ็ญ ผวิภเูขยีว นางวนัเพ็ญ ผวิภเูขยีว " CNTR-0327/61 ลว.11 ก.ย.61

37
โครงการอบรมใหค้วามร ูเ้บ ือ้งตน้การนวดแผนไทยและ
สมนุไพรไทย

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

38
โครงการอบรมใหค้วามร ูเ้บ ือ้งตน้การนวดแผนไทยและ
สมนุไพรไทย

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

39
โครงการอบรมใหค้วามร ูเ้บ ือ้งตน้การนวดแผนไทยและ
สมนุไพรไทย

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

40
โครงการอบรมใหค้วามร ูเ้บ ือ้งตน้การนวดแผนไทยและ
สมนุไพรไทย

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

41
เงนิสมทบคา่ไฟฟ้าสถานสีบูน ํา้ 82,500.00 82,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโชคนยิมพาณชิย์ รา้นโชคนยิมพาณชิย์ " CNTR-0333/61 ลว.19 ก.ย.61

42

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

43
โครงการอบรมใหค้วามร ูเ้บ ือ้งตน้การนวดแผนไทยและ
สมนุไพรไทย

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

44
คา่ใชจ้า่ยโครงการจดัการขยะอยา่งค ุม้คา่ลดภาวะโลกรอ้น 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจ ุย้กราฟฟิค รา้นจ ุย้กราฟฟิค " CNTR-0337/61 ลว.18 ก.ย.61

45
คา่ใชจ้า่ยโครงการจดัการขยะอยา่งค ุม้คา่ลดภาวะโลกรอ้น 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นใบเฟิร์นการพมิพ์ รา้นใบเฟิร์นการพมิพ์ " CNTR-0338/61 ลว.18 ก.ย.61

46
คา่ใชจ้า่ยโครงการจดัการขยะอยา่งค ุม้คา่ลดภาวะโลกรอ้น 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวนัเพ็ญ ผวิภเูขยีว นางวนัเพ็ญ ผวิภเูขยีว " CNTR-0339/61 ลว.18 ก.ย.61

47
คา่ใชจ้า่ยโครงการจดัการขยะอยา่งค ุม้คา่ลดภาวะโลกรอ้น 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมเพชร วงศส์ ิว่ นางสมเพชร วงศส์ ิว่ " CNTR-0340/61 ลว.18 ก.ย.61

48
คา่ใชจ้า่ยโครงการจดัการขยะอยา่งค ุม้คา่ลดภาวะโลกรอ้น 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมุาล ีชารมี ุย้ นางสมุาล ีชารมี ุย้ " CNTR-0341/61 ลว.19 ก.ย.61

49
คา่ใชจ้า่ยโครงการควบคมุและป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นนอ้งมายเพ ือ่นสตัว์ รา้นนอ้งมายเพ ือ่นสตัว์ " CNTR-0342/61 ลว.21 ก.ย.61

50
คา่ใชจ้า่ยโครงการควบคมุและป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางวนัเพ็ญ ผวิภเูขยีว นางวนัเพ็ญ ผวิภเูขยีว " CNTR-0344/61 ลว.21 ก.ย.61

51
คา่ใชจ้า่ยโครงการควบคมุและป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจ ุย้กราฟฟิค รา้นจ ุย้กราฟฟิค " CNTR-0345/61 ลว.21 ก.ย.61

52

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

53
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

54
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



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี 30 กันยายน 2561

55
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

56
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

57
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

58
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

59
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


