
ล าดับ วงเงนิ ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขทีส่ญัญา /

ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) วนัทีท่ าสญัญา

1 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ 1,080 1,080 เฉพาะเจาะจง บจก.ขอนแก่น อีควปิเมนท์ 1,080 บาท บจก.ขอนแก่น อีควิปเมนท์ 13-มิ.ย.-61

แอนด์เทคโนโลยี แอนด์เทคโนโลยี
1,080.00                            

2 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 16 รายการ 17,621 17,621 เฉพาะเจาะจง บจก.ขอนแก่น อีควปิเมนท์ 17,621 บาท บจก.ขอนแก่น อีควิปเมนท์ ใบส่ังซ้ือ

แอนด์เทคโนโลยี แอนด์เทคโนโลยี 223/256117,621.00                          14-มิ.ย.-61

6 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 6 รายการ 54,660 54,660 เฉพาะเจาะจง หจก.เควชิั่นวิล์ด์ 54,660 บาท หจก.เควิชั่นวิ์ลด์ ใบส่ังซ้ือ

54,660.00                          238/261

27-มิ.ย.-61

3 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน ม.ีค.-เม.ย.61 24,920 24,920 เฉพาะเจาะจง ร้าน เมืองเก่าก๊อปปี้ 24,920 บาท รา้น เมืองเก่าก๊อปปี้ ใบส่ังจา้ง

จ านวน 25 รายการ 24,920.00                          523/2561

5-มิ.ย.-61

4 ซ่อมแซมครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 5,600 5,600 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธิบ์ญุ 5,600 บาท หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บญุ ใบส่ังจา้ง

จ านวน 4 เคร่ือง 2 รายการ 5,600.00                            538/2561

18-มิ.ย.-61

5 ซ่อมแซมครุภณัฑ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 2,350 2,350 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอท ีคอนเนอร์ 2,350 บาท บจก.ไอท ีคอนเนอร์ 28-มิ.ย.-61

จ านวน 4 รายการ 2,350.00                            

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถุนายน 2561
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น

 วันที่    3    เดือน  กรกฎาคม พ.ศ.2561

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ ราคาที่เสนอ

ลงชื่อ                                     ผู้จัดท ำ 
        ( นำงสำวสีสุดำ     เพียชิน ) 
           ผู้ช่วยนักวิชำกำรพัสดุ 



ล าดับ วงเงนิ ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขทีส่ญัญา /
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           ผู้ช่วยนักวิชำกำรพัสดุ 



ล าดับ วงเงนิ ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขทีส่ญัญา /

ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) วนัทีท่ าสญัญา

1 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ 1,080 1,080 เฉพาะเจาะจง บจก.ขอนแก่น อีควปิเมนท์ 1,080 บาท บจก.ขอนแก่น อีควิปเมนท์ 13-มิ.ย.-61

แอนด์เทคโนโลยี แอนด์เทคโนโลยี
1,080.00                            

2 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 16 รายการ 17,621 17,621 เฉพาะเจาะจง บจก.ขอนแก่น อีควปิเมนท์ 17,621 บาท บจก.ขอนแก่น อีควิปเมนท์ ใบส่ังซ้ือ

แอนด์เทคโนโลยี แอนด์เทคโนโลยี 223/256117,621.00                          14-มิ.ย.-61

6 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 6 รายการ 54,660 54,660 เฉพาะเจาะจง หจก.เควชิั่นวิล์ด์ 54,660 บาท หจก.เควิชั่นวิ์ลด์ ใบส่ังซ้ือ

54,660.00                          238/261

27-มิ.ย.-61

3 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน ม.ีค.-เม.ย.61 24,920 24,920 เฉพาะเจาะจง ร้าน เมืองเก่าก๊อปปี้ 24,920 บาท รา้น เมืองเก่าก๊อปปี้ ใบส่ังจา้ง

จ านวน 25 รายการ 24,920.00                          523/2561

5-มิ.ย.-61

4 ซ่อมแซมครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 5,600 5,600 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธิบ์ญุ 5,600 บาท หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บญุ ใบส่ังจา้ง

จ านวน 4 เคร่ือง 2 รายการ 5,600.00                            538/2561

18-มิ.ย.-61

5 ซ่อมแซมครุภณัฑ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 2,350 2,350 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอท ีคอนเนอร์ 2,350 บาท บจก.ไอท ีคอนเนอร์ 28-มิ.ย.-61
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สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถุนายน 2561
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ลงชื่อ                                     ผู้จัดท ำ 
        ( นำงสำวสีสุดำ     เพียชิน ) 
           ผู้ช่วยนักวิชำกำรพัสดุ 



ล าดับ วงเงนิ ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขทีส่ญัญา /
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