
                                                              สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 แบบ สขร.1

                                                             เทศบาลต าบลก้านเหลือง  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
                                                            วันที่   25         เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2560

วงเงินทีจ่ะซือ้ ผู้ได้รับคดัเลือกและ วนัทีท่ ำสญัญำ/

หรือจ้ำง รำคำทีต่ ำลงซือ้ ข้อตกลง

1 จดัซือ้วสัดเุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 155,000.-บาท 155,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านธงชยั 148,500.-บาท ราคาต ่าสดุ 25-ธ.ค.-60

2 จ้างเหมาปรับปรุงถนนดิน ม.1 72,000.-บาท 72,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พงษ์ทองเจริญทรัพย์ 72,000.-บาท ราคาต ่าสดุ 25-ธ.ค.-60

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้จดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป



                                                              สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 แบบ สขร.1

                                                             เทศบาลต าบลก้านเหลือง  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
                                                            วันที่    31        เดือน มกราคม  พ.ศ.2561

วงเงินทีจ่ะซือ้ ผู้ได้รับคดัเลือกและ วนัทีท่ ำสญัญำ/

หรือจ้ำง รำคำทีต่ ำลงซือ้ ข้อตกลง

1 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน (ส านกัปลดั) 8,190.-บาท 8,190.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โบ๊ทบคุส์ 8,190.-บาท ราคาต ่าสดุ 3-ม.ค.-61

จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ประจ าฐานว

โครงการกิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ

3 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน (ส านกัปลดั) 6,800.-บาท 6,800.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โบ๊ทบคุส์ 6,800.-บาท ราคาต ่าสดุ 11-ม.ค.-61

4 จดัซือ้วสัดงุานบ้านงานครัว (ส านกัปลดั) 12,800.- 12,800.- เฉพาะเจาะจง หจก.โบ๊ทบคุส์ 12,800.- ราคาต ่าสดุ 11-ม.ค.-61

5 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน (กองคลงั) 8,900.-บาท 8,900.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โบ๊ทบคุส์ 8,900.-บาท ราคาต ่าสดุ 11-ม.ค.-61

6 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน (กองการศกึษา) 3,550.-บาท 3,550.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โบ๊ทบคุส์ 3,550.-บาท ราคาต ่าสดุ 11-ม.ค.-61

7 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน (กองสาธา) 6,300.-บาท 6,300.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โบ๊ทบคุส์ 6,300.-บาท ราคาต ่าสดุ 11-ม.ค.-61

8 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน (กองสาธา) 4,950.-บาท 4,950.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โบ๊ทบคุส์ 4,950.-บาท ราคาต ่าสดุ 11-ม.ค.-61

9 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน (กองชา่ง) 2,950.-บาท 2,950.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โบ๊ทบคุส์ 2,950.-บาท ราคาต ่าสดุ 11-ม.ค.-61

10 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ(กองชา่ง) 99,980 99,980 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เจ การไฟฟ้า 99,980.-บาท ราคาต ่าสดุ 11-ม.ค.-61

11 จดัซือ้เคร่ืองตดัหญ้าแบบเข็น (กองสาธา) 13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เจ การไฟฟ้า 13,000.-บาท ราคาต ่าสดุ 11-ม.ค.-61

12 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ (ส านกัปลดั) 25,430 25,430 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต 25,430.-บาท ราคาต ่าสดุ 31-ม.ค.-61

13 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ (กองคลงั) 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต 1,500.-บาท ราคาต ่าสดุ 31-ม.ค.-61

14 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ (กองการศกึษา) 4,050 4,050 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต 4,050.-บาท ราคาต ่าสดุ 31-ม.ค.-61

15 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ (กองชา่ง) 2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต 2,800.-บาท ราคาต ่าสดุ 31-ม.ค.-61

ราคาต ่าสดุ 8-ม.ค.-612 27000.-บาท 27000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายทววีฒัน์  งานไว 27000.-บาท

เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุปล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้จดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ



                                                              สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 แบบ สขร.1

                                                             เทศบาลต าบลก้านเหลือง  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
                                                            วันที่            เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

วงเงินทีจ่ะซือ้ ผู้ได้รับคดัเลือกและ วนัทีท่ ำสญัญำ/

หรือจ้ำง รำคำทีต่ ำลงซือ้ ข้อตกลง

1 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน (ส านกัปลดั) 8,190 8,190 เฉพาะเจาะจง หจก.โบ๊ทบคุส์ 8190.-บาท ราคาต ่าสดุ 3-ม.ค.-61

จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ประจ าฐาน

โครงการกิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ

3 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน (ส านกัปลดั) 15,100.-บาท 15,100.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โบ๊ทบคุส์ 15,100.-บาท ราคาต ่าสดุ 11-ม.ค.-61

4 จดัซือ้วสัดงุานบ้านงานครัว (ส านกัปลดั) 8,500.-บาท 8,500.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โบ๊ทบคุส์ 8,500.-บาท ราคาต ่าสดุ 11-ม.ค.-61

5 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน (กองคลงั) 8,200.-บาท 8,200.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โบ๊ทบคุส์ 8,200.-บาท ราคาต ่าสดุ 11-ม.ค.-61

6 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน (กองการศกึษา) 3,200.-บาท 3,200.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โบ๊ทบคุส์ 3,200.-บาท ราคาต ่าสดุ 11-ม.ค.-61

7 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน (กองสาธา) 4,200.-บาท 4,200.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โบ๊ทบคุส์ 4,200.-บาท ราคาต ่าสดุ 11-ม.ค.-61

9 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน (กองชา่ง) 5,200.-บาท 5,200.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โบ๊ทบคุส์ 5,200.-บาท ราคาต ่าสดุ 11-ม.ค.-61

10 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ(กองชา่ง) 99,980 99,980 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เจ การไฟฟ้า 99,980.-บาท ราคาต ่าสดุ 11-ม.ค.-61

11 จดัซือ้เคร่ืองตดัหญ้าแบบเข็น (กองสาธา) 13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เจ การไฟฟ้า 13,000.-บาท ราคาต ่าสดุ 11-ม.ค.-61

12 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ (ส านกัปลดั) 25,430 25,430 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต 25,430.-บาท ราคาต ่าสดุ 31-ม.ค.-61

13 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ (กองคลงั) 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต 1,500.-บาท ราคาต ่าสดุ 31-ม.ค.-61

14 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ (กองการศกึษา) 4,050 4,050 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต 4,050.-บาท ราคาต ่าสดุ 31-ม.ค.-61

15 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ (กองชา่ง) 2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต 2,800.-บาท ราคาต ่าสดุ 31-ม.ค.-61

(ลงช่ือ)………………………………………………………….ผู้รายงาน

(นางวภิารัตน์   รัตมาโสมะ)

ราคาต ่าสดุ 8-ม.ค.-612 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นายทววีฒัน์  งานไว 27,000.-บาท

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้จดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป



                                                             เทศบาลต าบลก้านเหลือง  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
                                                            วันที่            เดือน มีนาคม  พ.ศ.2561

วงเงินทีจ่ะซือ้ ผู้ได้รับคดัเลือกและ วนัทีท่ ำสญัญำ/

หรือจ้ำง รำคำทีต่ ำลงซือ้ ข้อตกลง

1 จดัซือ้วคัซีนพิษสนุขับ้า 39,988 39,988 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์เจริญ 39,988 ราคาต ่าสดุ 12-มี.ค.-61

2 จดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (กองคลงั) 28,000 28,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต 28,000 ราคาต ่าสดุ 22-มี.ค.-61

3 จดัซือ้เคร่ืองปริน้ (กองการศกึษา) 7,700 7,700 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต 7,700 ราคาต ่าสดุ 22-มี.ค.-61
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(ลงช่ือ)………………………………………………………….ผู้รายงาน

(นางวภิารัตน์   รัตมาโสมะ)

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้จดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป



                                                              สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 แบบ สขร.1

                                                             เทศบาลต าบลก้านเหลือง  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
                                                            วันที่            เดือน เมษายน  พ.ศ2560

วงเงินทีจ่ะซือ้ ผู้ได้รับคดัเลือกและ วนัทีท่ ำสญัญำ/

หรือจ้ำง รำคำทีต่ ำลงซือ้ ข้อตกลง

วสัดไุฟฟ้า (กองชา่ง) 49,970 49,970 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองซาวด์แอร์ 49,970 ราคาต ่าสดุ 20-เม.ย.-61

วสัดกุ่อสร้าง (กองชา่ง) 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สมยงค์ค้าไม้ 4 20,000 ราคาต ่าสดุ 23-เม.ย.-61

คา่จดัซือ้ต้นไม้ 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง สวนเจริญสขุพนัธ์ไม้ 50,000 ราคาต ่าสดุ 25-เม.ย.-61
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(ลงช่ือ)………………………………………………………….ผู้รายงาน

(นางวภิารัตน์   รัตมาโสมะ)

งำนทีจ่ดัซือ้จดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุปล ำดบัที่



                                                              สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 แบบ สขร.1

                                                             เทศบาลต าบลก้านเหลือง  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
                                                            วันที่            เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2561

วงเงินทีจ่ะซือ้ ผู้ได้รับคดัเลือกและ วนัทีท่ ำสญัญำ/

หรือจ้ำง รำคำทีต่ ำลงซือ้ ข้อตกลง

จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ (ส านกัปลดั) 1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต 1,300 ราคาต ่าสดุ 3-พ.ค.-61

จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ (กองการศกึษา) 1,170 1,170 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต 1,170 ราคาต ่าสดุ 3-พ.ค.-61

จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ (กองชา่ง) 2,360 2,360 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต 2,360 ราคาต ่าสดุ 3-พ.ค.-61

จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ (กองสาธา) 4,410 4,410 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต 4,410 ราคาต ่าสดุ 3-พ.ค.-61

จดัซือ้ตู้เอกสารเหล็ก (กองสาธา) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองพล สหร่วมโรจน์ 7,500 ราคาต ่าสดุ 7-พ.ค.-61

จดัซือ้ตู้เย็น (กองสาธา) 6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง หจก.ฐรินทร์ 6,500 ราคาต ่าสดุ 31-พ.ค.-61

จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ (กองคลงั) 690 690 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต 690 ราคาต ่าสดุ 31-พ.ค.-61
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(ลงช่ือ)………………………………………………………….ผู้รายงาน

(นางวภิารัตน์   รัตมาโสมะ)

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้จดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป



                                                              สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 แบบ สขร.1

                                                             เทศบาลต าบลก้านเหลือง  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
                                                            วันที่            เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2561

วงเงินทีจ่ะซือ้ ผู้ได้รับคดัเลือกและ วนัทีท่ ำสญัญำ/

หรือจ้ำง รำคำทีต่ ำลงซือ้ ข้อตกลง

จดัซือ้กล้องวงจรปิด 34,880 34,880 เฉพาะเจาะจง ร้าน เค บี เทค 34,880 ราคาต ่าสดุ 12-มิ.ย.-61

จดัซือ้ครุภณัฑ์ด้านกู้ ชีพ 19,000 19,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านเภสชั 19,000 ราคาต ่าสดุ 14-มิ.ย.-61

จดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศ (กองสาธารณสขุ) 36000 36000 เฉพาะเจาะจง ร้ำนเมืองพลคอมพิวเตอร์ 36000 ราคาต ่าสดุ 20-มิ.ย.-61

จดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศ (กองการศกึษา) 36000 36000 เฉพาะเจาะจง ร้ำนเมืองพลคอมพิวเตอร์ 36000 ราคาต ่าสดุ 20-มิ.ย.-61

เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสดุ

เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสดุ

เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสดุ

เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสดุ

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

(ลงช่ือ)………………………………………………………….ผู้รายงาน

(นางวภิารัตน์   รัตมาโสมะ)

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้จดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป



                                                              สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 แบบ สขร.1

                                                             เทศบาลต าบลก้านเหลือง  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
                                                            วันที่            เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2561

วงเงินทีจ่ะซือ้ ผู้ได้รับคดัเลือกและ วนัทีท่ ำสญัญำ/

หรือจ้ำง รำคำทีต่ ำลงซือ้ ข้อตกลง

จดัซือ้ชดุพนกังานกู้ ชีพ 25,200 25,200 เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.ภษูา 25200 ราคาต ่าสดุ 26-ก.ค.-61

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

(ลงช่ือ)………………………………………………………….ผู้รายงาน

(นางวภิารัตน์   รัตมาโสมะ)

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้จดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป



                                                              สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 แบบ สขร.1

                                                             เทศบาลต าบลก้านเหลือง  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
                                                            วันที่            เดือน สิงหาคม  พ.ศ2561

วงเงินทีจ่ะซือ้ ผู้ได้รับคดัเลือกและ วนัทีท่ ำสญัญำ/

หรือจ้ำง รำคำทีต่ ำลงซือ้ ข้อตกลง

จดัซือ้น า้มนัพ่นยงุ ม.2 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร อ าเภอแวงน้อย 3000 ราคาต ่าสดุ 7-ส.ค.-61

จดัซือ้น า้มนัพ่นยงุ ม.7 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร อ าเภอแวงน้อย 1000 ราคาต ่าสดุ 17-ส.ค.-61

จดัซือ้น า้มนัพ่นยงุ ม.12 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร อ าเภอแวงน้อย 2500 ราคาต ่าสดุ 28-ส.ค.-61

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

(ลงช่ือ)………………………………………………………….ผู้รายงาน

(นางวภิารัตน์   รัตมาโสมะ)

เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุปล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้จดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ



                                                              สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 แบบ สขร.1

                                                             เทศบาลต าบลก้านเหลือง  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
                                                            วันที่            เดือน กันยายน พ.ศ.2561

วงเงินทีจ่ะซือ้ ผู้ได้รับคดัเลือกและ วนัทีท่ ำสญัญำ/

หรือจ้ำง รำคำทีต่ ำลงซือ้ ข้อตกลง

จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ (ส านกัปลดั) 7,900 7,900 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต 7,900 ราคาต ่าสดุ 5-ก.ย.-61

จดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ส านกัปลดั) 16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต 16,000 ราคาต ่าสดุ 5-ก.ย.-61

จดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบคุส์ (กองการศกึษา) 16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต 16,000 ราคาต ่าสดุ 5-ก.ย.-61

จดัซือ้เคร่ือพิมพ์เลเซอร์ (ศพด.) 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต 15,000 ราคาต ่าสดุ 5-ก.ย.-61

จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ (ส านกัปลดั) เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต ราคาต ่าสดุ 5-ก.ย.-61

จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ (กองคลงั) เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต ราคาต ่าสดุ 5-ก.ย.-61

จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ (กองการศกึษา) เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต ราคาต ่าสดุ 5-ก.ย.-61

จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ (กองชา่ง) เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต ราคาต ่าสดุ 5-ก.ย.-61

จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ (กองสาธา) เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต ราคาต ่าสดุ 5-ก.ย.-61

จดัซือ้วสัดสุ านกังาน (ส านกัปลดั) เฉพาะเจาะจง หจก.โบ้ทบคุส์ ราคาต ่าสดุ 10-ก.ย.-61

จดัซือ้วสัดสุ านกังาน (กองค่ลงั) เฉพาะเจาะจง หจก.โบ้ทบคุส์ ราคาต ่าสดุ 10-ก.ย.-61

จดัซือ้วสัดสุ านกังาน (กองการศกึษา) เฉพาะเจาะจง หจก.โบ้ทบคุส์ ราคาต ่าสดุ 10-ก.ย.-61

จดัซือ้วสัดสุ านกังาน (กองสาธา) เฉพาะเจาะจง หจก.โบ้ทบคุส์ ราคาต ่าสดุ 10-ก.ย.-61

จดัซือ้วสัดสุ านกังาน (กองชา่ง) เฉพาะเจาะจง หจก.โบ้ทบคุส์ ราคาต ่าสดุ 10-ก.ย.-61

จดัซือ้วสัดงุานบ้านงานครัว (ส านกัปลดั) เฉพาะเจาะจง หจก.โบ้ทบคุส์ ราคาต ่าสดุ 10-ก.ย.-61

จดัซือ้วสัดงุานบ้านงานครัว (กองการศกึษา) เฉพาะเจาะจง หจก.โบ้ทบคุส์ ราคาต ่าสดุ 10-ก.ย.-61

(ลงช่ือ)………………………………………………………….ผู้รายงาน

(นางวภิารัตน์   รัตมาโสมะ)

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้จดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป



                                                                                                                                               '-  2  -

                                                              สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 แบบ สขร.1

                                                             เทศบาลต าบลก้านเหลือง  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
                                                            วันที่            เดือน กันยายน พ.ศ.2561

วงเงินทีจ่ะซือ้ ผู้ได้รับคดัเลือกและ วนัทีท่ ำสญัญำ/

หรือจ้ำง รำคำทีต่ ำลงซือ้ ข้อตกลง

จดัซือ้ครุภณัฑ์ส านกังาน (ส านกัปลดั) 32,400 32,400 เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองพล สหร่วมโรจน์ 32,400 ราคาต ่าสดุ 10-ก.ย.-61

จดัซือ้ครุภณัฑ์ส านกังาน (กองคลงั) 11,400 11,400 เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองพล สหร่วมโรจน์ 11,400 ราคาต ่าสดุ 10-ก.ย.-61

จดัซือ้ครุภณัฑ์ส านกังาน (กองการศกึษา) 10,750 10,750 เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองพล สหร่วมโรจน์ 10,750 ราคาต ่าสดุ 10-ก.ย.-61

จดัซือ้ครุภณัฑ์ส านกังาน (กองสาธา) 17,000 17,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองพล สหร่วมโรจน์ 17,000 ราคาต ่าสดุ 10-ก.ย.-61

จดัซือ้ครุภณัฑ์ส านกังาน (กองชา่ง) 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองพล สหร่วมโรจน์ 6,300 ราคาต ่าสดุ 10-ก.ย.-61

จดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศ (กองคลงั) 28,000 28,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองพลคอมพิวเตอร์ 28,000 ราคาต ่าสดุ 10-ก.ย.-61

จดัซือ้โทรทศัน์ (กองการศกึษา) 46,400 46,400 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองพลคอมพิวเตอร์ 46,400 ราคาต ่าสดุ 10-ก.ย.-61

เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต ราคาต ่าสดุ 10-ก.ย.-61

เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต ราคาต ่าสดุ 5-ก.ย.-61

เฉพาะเจาะจง หจก.โบ้ทบคุส์ ราคาต ่าสดุ 10-ก.ย.-61

เฉพาะเจาะจง หจก.โบ้ทบคุส์ ราคาต ่าสดุ 10-ก.ย.-61

เฉพาะเจาะจง หจก.โบ้ทบคุส์ ราคาต ่าสดุ 10-ก.ย.-61

เฉพาะเจาะจง หจก.โบ้ทบคุส์ ราคาต ่าสดุ 10-ก.ย.-61

เฉพาะเจาะจง หจก.โบ้ทบคุส์ ราคาต ่าสดุ 10-ก.ย.-61

เฉพาะเจาะจง หจก.โบ้ทบคุส์ ราคาต ่าสดุ 10-ก.ย.-61

เฉพาะเจาะจง หจก.โบ้ทบคุส์ ราคาต ่าสดุ 10-ก.ย.-61

(ลงช่ือ)………………………………………………………….ผู้รายงาน

(นางวภิารัตน์   รัตมาโสมะ)

เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุปล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้จดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ


