
 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

1 จัดทําพุมดอกไมสด 700.00            700.00          เฉพาะเจาะจง รานวัฒนกาล รานวัฒนกาล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

700.00                          เลขที่ 58/61

ลว 4 เม.ย. 61

2 จางถายเอกสารตามโครงการ 600.00            600.00          เฉพาะเจาะจง ราน พ.ีพ.ีเซ็นเตอร ราน พ.ีพ.ีเซ็นเตอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ปองกันโรคระบาดจากสัตวและ 600.00                          เลขที่ 56/61

แมลง ประจําป 2561 ลว 2 เม.ย. 61

3 จางเหมาจัดพิธีบวงสรวง 7,000.00          7,000.00        เฉพาะเจาะจง นางไพรวรรณ  สุขสําราญ นางไพรวรรณ  สุขสําราญ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ตามโครงการประเพณีสงกรานต 7,000.00                        เลขที่ 61/61

ประจําป 2561 ลว 9 เม.ย. 61

4 จางเหมาจัดหาเต็นทและโตะฯ 2,600.00          2,600.00        เฉพาะเจาะจง นายพุด  ดีโม นายพุด  ดีโม เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ตามโครงการประเพณีสงกรานต 2,600.00                        เลขที่ 65/61

ประจําป 2561 ลว 10 เม.ย. 61

5 จางเหมาเครื่องเสียง 5,000.00          5,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอุทร  หลวงยา นายอุทร  หลวงยา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ตามโครงการประเพณีสงกรานต 2,600.00                        เลขที่ 59/61

ประจําป 2561 ลว 9 เม.ย. 61

6 จางทําปายไวนิลรณรงคลดอุบัติเหตุ 7,750.00          7,750.00        เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ชวงเทศกาลสงกรานต ประจําป 7,750.00                        เลขที่ 65/61

2561 ลว 9 เม.ย. 61

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน เมษายน 2561

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ.  2561

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

7 จางทําปายไวนิล โครงการจัดงาน 360.00            360.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

วันเทศบาล ประจําป 2561 360.00                          เลขที่ 69/61

ลว 23 เม.ย. 61

8 จางเหมาประกอบภัตตาหารเพล 17,500.00        17,500.00      เฉพาะเจาะจง รานวัฒนกาล รานวัฒนกาล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

สําหรับพระภิกษุสงฆและอาหารสํา 17,500.00                      เลขที่ 103/61

หรับผูเขารวมวันเทศบาล ป 2561 ลว 20 เม.ย. 61

9 จางเหมาจัดหาเต็นทตาม 400.00            400.00          เฉพาะเจาะจง นายพุด  ดีโม นายพุด  ดีโม เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการจัดงานวันเทศบาล 400.00                          เลขที่ 68/61

ประจําป 2561 ลว 23 เม.ย. 61

10 ซอมบํารุงรักษารถบรรทุกขยะ 670.00            670.00          เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.อรอนงค  สลับศรี พ.จ.อ.อรอนงค  สลับศรี ทดรองจาย

มูลฝอยและรถตักหนาขุดหลัง 670.00                          

11 จางเหมาทําปายไวนิล 5,289.00          5,289.00        เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ตามโครงการประเพณีสงกรานต 5,289.00                        เลขที่ 60/61

ประจําป 2561 ลว 9 เม.ย. 61

12 ซอมแซมและบํารุงรถยนตบรรทุก 2,400.00          2,400.00        เฉพาะเจาะจง รานนานาอะไหลยนต รานนานาอะไหลยนต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ขยะฯ ทะเบียน 83-9729 ขก 2,400.00                        เลขที่ 65/61

ลว 17 เม.ย. 61

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน เมษายน 2561

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ.  2561

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

13 ซอมแซมและบํารุงรถยนตบรรทุก 76,120.00        76,120.00      เฉพาะเจาะจง รานนานาอะไหลยนต รานนานาอะไหลยนต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ขยะฯ ทะเบียน 84-5333 ขก 76,120.00                      เลขที่ 57/61

ลว 3 เม.ย. 61

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน เมษายน 2561

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ.  2561

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงิน และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ

1 กระดาษถายเอกสาร 4,050.00          4,050.00       เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 93/61

(กองสาธารณสุข) 4,050.00               ลว. 2 เม.ย. 61

2 วัสดุโครงการจัดงานประเพณี 9,640.00          9,640.00       เฉพาะเจาะจง รานวัฒนกาล รานวัฒนกาล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 107/61

สงกรานต ประจําป 2561 9,640.00               ลว. 9 เม.ย. 61

3 วัสดุอุปกรณโครงการจัดงานประเพณี 22,695.00        22,695.00     เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 105/61

สงกรานต ประจําป 2561 22,695.00             ลว. 5 เม.ย. 61

จํานวน 8 รายการ

4 วัสดุกอสราง  จํานวน  9  รายการ 24,900.00        24,900.00     เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 109/61

24,900.00             ลว. 18 เม.ย. 61

5 จางเหมาประกอบอาหาร 35,750.00        35,750.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.สมหวัง สนิทรักษา น.ส.สมหวัง สนิทรักษา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 62/61

ตามโครงการประเพณีสงกรานต 35,750.00             ลว. 9 เม.ย. 61

ประจําป 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  เมษายน  2561

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน เมษายน  พ.ศ.  2561



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ 

งบประมาณ) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ

6 จัดซื้อรางวัลตามโครงการประเพณี 14,000.00        14,000.00     เฉพาะเจาะจง รานทิพยเวช รานทิพยเวช เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 106/61

สงกรานต ประจําป 2561 14,000.00             ลว. 9 เม.ย. 61

7 ชุดสังฆทานตามโครงการวันเทศบาล 3,900.00          3,900.00       เฉพาะเจาะจง รานวัฒนกาล รานวัฒนกาล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 110/61

ประจําป 2561 3,900.00               ลว. 23 เม.ย. 61

8 แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท 3,500.00          3,500.00       เฉพาะเจาะจง รานพงษการชาง รานพงษการชาง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 104/61

จํานวน  1 ลูก 3,500.00               ลว. 4 เม.ย. 61

9 คาวัสดุเชื้อเพลิง (LPG) 11,190.00        11,190.00     เฉพาะเจาะจง บ.เค.ท.ีปโตรเลียม บ.เค.ท.ีปโตรเลียม เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 111/61

11,190.00             ลว. 24 เม.ย. 61

10 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 70.00              70.00           เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

(กองคลัง) หนองเรือ 70.00                   

ประจําเดือน เมษายน  2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  เมษายน  2561

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน เมษายน  พ.ศ.  2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงิน และราคาทีเสนอ และราคาทีตกลงซือ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซือ

11 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 15,100.00        15,100.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

83-9729,84-5333,82-9093 หนองเรือ 15,100.00             
ตฆ 7283 และเครืองตัดหญา

12 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 280.00            280.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

(กองสาธารณสุข) หนองเรือ 280.00                 

ประจําเดือน เมษายน  2561

13 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,000.00          1,000.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

(กองชาง) หนองเรือ 1,000.00               

ประจําเดือน เมษายน  2561

14 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 7,100.00          7,100.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

กจ 4300 ขก,กท 665 ขก หนองเรือ 7,100.00               

นข 4394

15 หนังสือพิมพรายวัน 510.00            510.00         เฉพาะเจาะจง รานหนองเรือพาณิชย รานหนองเรือพาณิชย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 112/61

510.00                 ลว. 2 เม.ย. 61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  เมษายน  2561

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน เมษายน  พ.ศ.  2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงิน และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ

11 น้ําดื่มชนิดถังใส ขนาด 20 ลิตร 750.00            750.00         เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 113/61

จํานวน 50 ถัง 750.00                 ลว. 2 เม.ย. 61

(สํานักปลัด)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  เมษายน  2561

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน เมษายน  พ.ศ.  2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ
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