
 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงินงบประมาณ)  และราคาที่เสนอ  และ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

1 หนังสือพิมพ  640.00               640.00            เฉพาะเจาะจง รานหนองเรือพาณิชย รานหนองเรือพาณิชย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 55/2563

640.00                          ลว. 2  มี.ค.63

2 น้ําดื่มชนิดถังใส  ขนาด  20  ลิตร 1,050.00             1,050.00          เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 56/2563

จํานวน 70 ถัง (สป) 1,050.00                        ลว. 2  มี.ค.63

3 น้ําดื่มชนิดถังใส  ขนาด  20  ลิตร 375.00               375.00            เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 57/2563

จํานวน 25 ถัง (กองการศึกษา) 375.00                          ลว. 2  มี.ค.63

3 วัสดุอุปกรณโครงการพัฒนา 2,914.00             2,914.00          เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 58/2563

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 2,914.00                        ลว. 9 มี.ค. 63

4 ผาฝายทอมือ ขนาด 2 หลา 2,000.00             2,000.00          เฉพาะเจาะจง นางพร นางพร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 59/2563

จํานวน 2 ผืน    หมายเผาบานฝาง  หมายเผาบานฝาง ลว. 9 มี.ค. 63

2,000.00                        

5 จัดซื้อแบบพิมพ 1,862.50             1,862.50          เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอาสารักษา โรงพิมพอาสารักษา เสนอราคาต่ําสุด ใบสงของ

ดินแดน ดินแดน เลขที่ IV 6306732

1,862.50                        

14 งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  มีนาคม 2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2563



 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงินงบประมาณ)  และราคาที่เสนอ  และ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

6 วัสดุเครื่องแตงกาย เซฟตี้ 15,000.00           15,000.00        เฉพาะเจาะจง รานทิพยเวชช รานทิพยเวชช เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 60/2563

15,000.00                      ลว. 18 มี.ค. 63

7 เปลี่ยนยางรถยนต 10,852.00           10,852.00        เฉพาะเจาะจง รานนานาอะไหลยนต รานนานาอะไหลยนต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 61/2563

ทะเบียน นข 4394 ขก 10,852.00                      ลว. 18 มี.ค. 63

8 คาหมึกเครื่องพิมพ 7,200.00             7,200.00          เฉพาะเจาะจง บจ.เบสทเทค โอเอ บจ.เบสทเทค โอเอ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 62/2563

 7,200.00                        ลว. 18 มี.ค. 63

9 เปลี่ยนยางรถยนต 10,760.00           10,760.00        เฉพาะเจาะจง รานนานาอะไหลยนต รานนานาอะไหลยนต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 63/2563

ทะเบียน กจ 4300 ขก 10,760.00                      ลว. 18 มี.ค. 63

10 ตรายาง  5,050.00             5,050.00          เฉพาะเจาะจง รานชัญญาพาณิชย รานชัญญาพาณิชย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 64/2563

 5,050.00                        ลว. 18 มี.ค. 63

11 จัดซื้อรถบรรทุก กระบะ 729,000.00          729,000.00      ประกาศ 1.บจ.พลภพโฟตอน บจ.พลภพโฟตอน เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขาย ที่ 3/2563

Double Cab เชิญชวน 2. บจ.อุทัยยนตการ 639,900.00                    ลว. 18 มี.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  มีนาคม 2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ



 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงินงบประมาณ)  และราคาที่เสนอ  และ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

12 รถจักรยานยนต (สํานักปลัด) 40,800.00           40,800.00        เฉพาะเจาะจง รานพีซีวายเทรดดิ้ง รานพีซีวายเทรดดิ้ง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 65/2563

 40,000.00                      ลว. 23 มี.ค. 63

13 วัสดุกอสราง  จํานวน 5 รายการ 14,336.00           14,336.00        เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 66/2563

14,336.00                      ลว. 23 มี.ค. 63

14 วัสดุอุปกรณ (COVID-19) 16,488.00           16,488.00        เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 67/2563

จํานวน  67  รายการ 16,488.00                      ลว. 24 มี.ค. 63

15 วัสดุการแพทย (COVID-19) 27,970.00           27,970.00        เฉพาะเจาะจง บานยาหนองเรือ บานยาหนองเรือ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 68/2563

จํานวน 25  รายการ 27,970.00                      ลว. 24 มี.ค. 63

16 คาวัสดุเชื้อเพลิง 100,000.00          100,000.00      เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อ ที่ 2/2563

หนองเรือ หนองเรือ ลว. 31 มี.ค. 63

100,000.00                    

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  มีนาคม 2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

1 วัสดุกอสรางเพื่อปรับปรุงตลาดสด 15,060.00        15,060.00      เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

15,060.00                        เลขที่ 75/2563

ลว. 5  มี.ค. 63

2 วัสดุกอสรางเพื่อปรับปรุงอาคาร 9,860.00          9,860.00        เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

9,860.00                          เลขที่ 76/2563

ลว. 5  มี.ค. 63

3 ปายไวนิล 3,456.00          3,456.00        เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

3,456.00                          เลขที่ 77/2563

ลว. 5  มี.ค. 63

4 จางเหมาอาหารวางและ 11,750.00        11,750.00      เฉพาะเจาะจง นางไพรวรรณ  สุขสําราญ นางไพรวรรณ  สุขสําราญ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

เครื่องดื่ม 11,750.00                        เลขที่ 78/2563

ลว. 9  มี.ค. 63

5 ปายไวนิล 240.00            240.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

240.00                            เลขที่ 79/2563

ลว. 9  มี.ค. 63

6 พุมดอกไมสด 1,500.00          1,500.00        เฉพาะเจาะจง รานวัฒนกาล รานวัฒนกาล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

1,500.00                          เลขที่ 80/2563
ลว. 9  มี.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน  มีนาคม 2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

7 ปะยางรถจักรยานยนต 150.00            150.00          เฉพาะเจาะจง รานดนัยการยาง รานดนัยการยาง เสนอราคาต่ําสุด บิลเงินสด 

150.00                            เลขที่ 7/12

ลว. 10  มี.ค. 63

8 เปลี่ยนยางรองคอ ยางใน 1,600.00          1,600.00        เฉพาะเจาะจง รานนานาอะไหลยนต รานนานาอะไหลยนต เสนอราคาต่ําสุด บิลเงินสด 

ทะเบียน บย 422 ขก 1,600.00                          เลขที่ 8/23

(COVID-19) ลว. 10  มี.ค. 63

9 ปะยางรถจักรยานยนต 450.00            450.00          เฉพาะเจาะจง รานดนัยการยาง รานดนัยการยาง เสนอราคาต่ําสุด บิลเงินสด 

รองคอใหม 450.00                            เลขที่ 7/27

ลว. 10  มี.ค. 63

10 จางเหมารถปรับอากาศ 99,000.00        99,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอาณัติ  กิตติศิริวัฒนกุล นายอาณัติ  กิตติศิริวัฒนกุล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

2 ชั้น  2 คัน 99,000.00                        เลขที่ 81/2563

ลว. 10  มี.ค. 63

11 จางเหมาประกอบอาหารวางและ 7,000.00          7,000.00        เฉพาะเจาะจง นางไพรวรรณ สุขสําราญ นางไพรวรรณ สุขสําราญ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  82/2563

เครื่องดื่ม 7,000.00                          ลว. 11 มี.ค. 63

(COVID-19)

12 จางเหมาประกอบอาหารวางและ 5,000.00          5,000.00        เฉพาะเจาะจง นางดวงจันทร ปะนะภูเต นางดวงจันทร ปะนะภูเต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง 83/2563

เครื่องดื่ม  (หนากากมัย) 5,000.00                          ลว. 11 มี.ค. 63

(COVID-19)

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน  มีนาคม 2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

13 จางเหมาทําปายไวนิล 650.00            650.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  84/2562

(COVID-19) 650.00                            ลว. 11 มี.ค. 63

14 จางเหมาทําปายไวนิล 1,728.00          1,728.00        เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  85/2562

1,728.00                          ลว. 11 มี.ค. 63

15 ซอมแซมรถยนตสวนกลาง 4,774.34          4,774.34        เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยตาแกนนคร บจ.โตโยตาแกนนคร เสนอราคาต่ําสุด บิลเงินสด 

(รถตู) สาขาหนองเรือ สาขาหนองเรือ

4,774.34                          ลว. 12  มี.ค. 63

16 ซอมเครื่องออกกําลังกาย 9,940.00          9,940.00        เฉพาะเจาะจง นายพัฒนสิทธิ์  แสนสงษ นายพัฒนสิทธิ์  แสนสงษ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง 86/2563

9,940.00                          ลว. 24 มี.ค. 63

วันที่  31  เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน  มีนาคม 2563

 (วงเงิน

งบประมาณ)

วิธีจาง ราคากลางงานที่จัดจางลําดับที่


	ชื้อ
	จ้าง

