
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)  (10)

1

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

2
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

3

โครงการซอ่มแซมถนนหนิคลกุทางเขา้บอ่ขยะพรอ้มฝงั
กลบบอ่ขยะ  บา้นขนวน หม ูท่ ี ่3
    ชว่งท ี ่1  ถนนกวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 50.00 เมตร  ลง
หนิคลกุหนาเฉล ีย่ 0.10 เมตร
    ชว่งท ี ่2  ถนนกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 40.00 เมตร  ลง
หนิคลกุหนาเฉล ีย่ 4.10 เมตร

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

4

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

5

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

6

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

7

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

8

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

9

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

10

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

11
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

12
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

13
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

14
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

15
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

16
คา่ใชจ้า่ยตามโครงการแสดงผลงานทางวชิาการศนูย์พฒันา
เดก็เล็ก

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

17
คา่ใชจ้า่ยตามโครงการแสดงผลงานทางวชิาการศนูย์พฒันา
เดก็เล็ก

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

18
คา่ใชจ้า่ยตามโครงการแสดงผลงานทางวชิาการศนูย์พฒันา
เดก็เล็ก

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

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี 31 มีนาคม 2561



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี 31 มีนาคม 2561

19
คา่ใชจ้า่ยตามโครงการแสดงผลงานทางวชิาการศนูย์พฒันา
เดก็เล็ก

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

20

จดัซ ือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่  ประเภทน ํา้มนัดเีซล    
ประจาํเดอืน กมุภาพนัธ์  พ.ศ.2561  
1.รถยนตส์ว่นกลาง (รถต ู)้ ทะเบยีน  นข  4426  ขก 
2.รถยนตส์ว่นกลาง (รถต ู)้ ทะเบยีน  นข  8039  ขก 
3.รถยนตก์ ูช้พี ทะเบยีน บห 9976  ขก    
4.รถบรรทกุขยะ  ทะเบยีน 84-8734    
5.รถบรรทกุน ํา้ดบัเพลงิอเนกประสงค ์ ผม 1427 ขก 

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

21

จดัซ ือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ล ืน่  ประเภทน ํา้มนัดเีซล    
ประจาํเดอืน กมุภาพนัธ์  พ.ศ.2561  
1.รถยนตส์ว่นกลาง (รถต ู)้ ทะเบยีน  นข  4426  ขก 
2.รถยนตส์ว่นกลาง (รถต ู)้ ทะเบยีน  นข  8039  ขก 
3.รถยนตก์ ูช้พี ทะเบยีน บห 9976  ขก    
4.รถบรรทกุขยะ  ทะเบยีน 84-8734    
5.รถบรรทกุน ํา้ดบัเพลงิอเนกประสงค ์ ผม 1427 ขก 

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

22

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

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

23
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

24
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

25
จา้งเหมาตกแตง่และจดัเตรยีมสถานท ีฯ่  ตามโครงการเปิด
อาคารโรงคดัแยกผกัปลอดสารพษิตาํบลกดุกวา้ง

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

26

คา่เล ีย้งรบัรอง ตามโครงการเปิดอาคารโรงคดัแยกผกัปลอด
สารพษิตาํบลกดุกวา้ง  สาํหรบัผ ูเ้ขา้รว่มโครงการฯ  และ
คระผ ูต้ดิตามผ ูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแกน่

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

27
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

28
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

29
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

30
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



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี 31 มีนาคม 2561

31
จา้งเหมาซอ่มแซมรถยนตส์ว่นกลาง รถบรรทกุขยะ   
ทะเบยีน 84-8734 ขอนแกน่

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

32
คา่จดัซ ือ้เคร ือ่งคอมพวิเตอร์ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั ขอนแกน่เจเน็ตคอมพวิเตอร์ จาํกดั บรษิทั ขอนแกน่เจเน็ตคอมพวิเตอร์ จาํกดั " CNTR-0109/61 ลว.30 ม.ีค.61

33
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

34

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
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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


