
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

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

2

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

3

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

4
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

5

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

6
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

7

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

8
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

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

10
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

11
โครงการวางทอ่ระบายน ํา้พรอ้มบอ่พกั บา้นโนนสงา่ หม ูท่ ี่
16

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

12
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

13
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

14
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

15

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

16

โครงการปรบัปรงุถนนลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร  (สาย
ดอนสวนกลว้ย)  บา้นโคกกลาง  หม ูท่ ี ่6   ถนนกวา้ง  3.00
  เมตร   ยาว  100.00  เมตร  ลงดนิหนาเฉล ีย่ 0.30 เมตร 
 ลงลกูรงัหนาเฉล ีย่ 0.15 เมตร  พรอ้มวางทอ่ คสล. ขนาด 
ศก. 1.00x1.00  เมตร  จาํนวน 6  ทอ่น  รายละเอยีดตาม
แบบแผนผงัรายละเอยีดขอ้กาํหนดรายการประกอบแบบ
ท ีก่าํหนด

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

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี 31 สิงหาคม 2561



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี 31 สิงหาคม 2561

17

โครงการปรบัปรงุถนนลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร  (สาย
ทางเขา้บา้นโคกกลาง)  บา้นโคกกลาง  หม ูท่ ี ่ 6    ถนน
กวา้ง5.00  เมตร   ยาว  20.00  เมตร   ลงหนิคลกุหนา
เฉล ีย่ 0.10 เมตร   พรอ้มวางทอ่ คสล. ขนาด  ศก. 0.40 x 
1.00  เมตร   จาํนวน 1 แถว  จาํนวน 8 ทอ่น  
รายละเอยีดตามแบบแผนผงัรายละเอยีดขอ้กาํหนด
รายการประกอบแบบท ีก่าํหนด

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

18
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

19
จา้งเหมาประกอบอาหารพรอ้มอาหารวา่งและเคร ือ่งด ืม่ 5,225.00 5,225.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัภา บดุดา นางสาววลัภา บดุดา " CNTR-0288/61 ลว.14 ส.ค.61

20
จา้งเหมาถา่ยเอกสารพรอ้มเขา้เลม่ 3,486.00 3,486.00 เฉพาะเจาะจง รา้นใบเฟิร์นการพมิพ์ รา้นใบเฟิร์นการพมิพ์ " CNTR-0289/61 ลว.14 ส.ค.61

21

จดัซ ือ้อาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน  ๑/๒๕๖๑ ปีการศกึษา 
๒๕๖๑ (เพ ิม่เตมิ)  เป็นนมกลอ่ง ย ูเอช ท  ีรสจดื ขนาด
บรรจ ุ๒๐๐ มลิลลิติร/กลอ่ง  ตรานมโรงเรยีน  สาํหรบันม
เปิดภาคเรยีน  จาํนวน  ๓๗  วนัทาํการ  ระหวา่งวนัท ี ่ ๒๑ 
 สงิหาคม  – ๑๐  ตลุาคม  ๒๕๖๑  จาํนวน  ๓๐,๒๒๙  กลอ่ง
   และสาํหรบันมปิดภาคเรยีน  จาํนวน  ๑๕  วนัทาํการ  
ระหวา่งวนัท ี ่ ๑๑  – ๓๑  ตลุาคม  ๒๕๖๑    จาํนวน  
๑๒,๒๕๕  กลอ่ง

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

22

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

23
จา้งเหมาบรกิารทาํป้ายซ ุม้ประตทูางเขา้หม ูบ่า้นภายในเขต
ตาํบลกดุกวา้ง  จาํนวน 6 จดุ

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

24

จา้งเหมาประกอบอาหาร จาํนวน 50 คน ๆ ละ 70 บาท 
เป็นเงนิ 3,500 บาท
จา้งเหมาประกอบอาหารวา่งพรอ้มเคร ือ่งด ืม่ จาํนวน 50 
คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงนิ 1,250 บาท

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

25
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

26
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

27
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
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