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

                                                             เทศบาลต าบลก้านเหลือง  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
                                                            วันที่    23     เดือน กันยายน พ.ศ.2561

วงเงินทีจ่ะซือ้ ผู้ได้รับคดัเลือกและ วนัทีท่ ำสญัญำ/

หรือจ้ำง รำคำทีต่ ำลงซือ้ ข้อตกลง

1 จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ (ส ำนกัปลดั) 7,900.-บำท 7,900.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต 7,900.-บำท รำคำต ่ำสดุ 5-ก.ย.-61

2 จดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ส ำนกัปลดั) 16,000.-บำท 16,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต 16,000.-บำท รำคำต ่ำสดุ 5-ก.ย.-61

3 จดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบคุส์ (กองกำรศกึษำ) 16,000.-บำท 16,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต 16,000.-บำท รำคำต ่ำสดุ 5-ก.ย.-61

4 จดัซือ้เคร่ือพิมพ์เลเซอร์ (ศพด.) 15,000.-บำท 15,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต 15,000.-บำท รำคำต ่ำสดุ 5-ก.ย.-61

5 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ (ส ำนกัปลดั) 3,340.-บำท 3,340.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต 3,340.-บำท รำคำต ่ำสดุ 5-ก.ย.-61

6 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ (กองคลงั) 16,810.-บำท 16,810.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต 16,810.-บำท รำคำต ่ำสดุ 5-ก.ย.-61

7 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ (กองกำรศกึษำ) 4,700.-บำท 4,700.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต 4,700.-บำท รำคำต ่ำสดุ 5-ก.ย.-61

8 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ (กองชำ่ง) 12,810.-บำท 12,810.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต 12,810.-บำท รำคำต ่ำสดุ 5-ก.ย.-61

9 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ (กองสำธำ) 3,920.-บำท 3,920.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนต 3,920.-บำท รำคำต ่ำสดุ 5-ก.ย.-61

10 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน (ส ำนกัปลดั) 52,656.-บำท 52,656.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.โบ้ทบคุส์ 52,656.-บำท รำคำต ่ำสดุ 10-ก.ย.-61

11 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน (กองค่ลงั) 25,989.-บำท 25,989.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.โบ้ทบคุส์ 25,989.-บำท รำคำต ่ำสดุ 10-ก.ย.-61

12 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน (กองกำรศกึษำ) 20,029.-บำท 20,029.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.โบ้ทบคุส์ 20,029.-บำท รำคำต ่ำสดุ 10-ก.ย.-61

13 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน (กองสำธำ) 6,400.-บำท 6,400.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.โบ้ทบคุส์ 6,400.-บำท รำคำต ่ำสดุ 10-ก.ย.-61

14 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน (กองชำ่ง) 23,777.-บำท 23,777.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.โบ้ทบคุส์ 23,777.-บำท รำคำต ่ำสดุ 10-ก.ย.-61

15 จดัซือ้วสัดงุำนบ้ำนงำนครัว (ส ำนกัปลดั) 15,702.-บำท 15,702.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.โบ้ทบคุส์ 15,702.-บำท รำคำต ่ำสดุ 10-ก.ย.-61

16 จดัซือ้วสัดงุำนบ้ำนงำนครัว (กองกำรศกึษำ) 19,971.-บำท 19,971.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.โบ้ทบคุส์ 19,971.-บำท รำคำต ่ำสดุ 10-ก.ย.-61

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้จดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
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หรือจ้ำง รำคำทีต่ ำลงซือ้ ข้อตกลง

17 จดัซือ้ครุภณัฑ์ส ำนกังำน (ส ำนกัปลดั) 32,400.-บำท 32,400.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.เมืองพล สหร่วมโรจน์ 32,400.-บำท รำคำต ่ำสดุ 10-ก.ย.-61

18 จดัซือ้ครุภณัฑ์ส ำนกังำน (กองคลงั) 11,400.-บำท 11,400.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.เมืองพล สหร่วมโรจน์ 11,400.-บำท รำคำต ่ำสดุ 10-ก.ย.-61

19 จดัซือ้ครุภณัฑ์ส ำนกังำน (กองกำรศกึษำ) 10,750.-บำท 10,750.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.เมืองพล สหร่วมโรจน์ 10,750.-บำท รำคำต ่ำสดุ 10-ก.ย.-61

20 จดัซือ้ครุภณัฑ์ส ำนกังำน (กองสำธำ) 17,000.-บำท 17,000.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.เมืองพล สหร่วมโรจน์ 17,000.-บำท รำคำต ่ำสดุ 10-ก.ย.-61

21 จดัซือ้ครุภณัฑ์ส ำนกังำน (กองชำ่ง) 6,300.-บำท 6,300.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.เมืองพล สหร่วมโรจน์ 6,300.-บำท รำคำต ่ำสดุ 10-ก.ย.-61

22 จดัซือ้เคร่ืองปรับอำกำศ (กองคลงั) 28,000.-บำท 28,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนเมืองพลคอมพิวเตอร์ 28,000.-บำท รำคำต ่ำสดุ 10-ก.ย.-61

23 จดัซือ้โทรทศัน์ (กองกำรศกึษำ) 46,400.-บำท 46,400.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนเมืองพลคอมพิวเตอร์ 46,400.-บำท รำคำต ่ำสดุ 10-ก.ย.-61

เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุปล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้จดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ


