
 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ

1 วัสดุสํานักงาน 4,365.00          4,365.00       เฉพาะเจาะจง รานทิพยเวชช รานทิพยเวชช เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 130/61

จํานวน  6  รายการ 4,365.00               ลว. 5 ม.ิย. 61

2 หมึกพิมพ  จํานวน  3  หลอด 10,500.00        10,500.00     เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 125/61

10,500.00             ลว. 4 ม.ิย. 61

3 หมึกพิมพ  จํานวน  3  หลอด 10,500.00        10,500.00     เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 126/61

10,500.00             ลว. 4 ม.ิย. 61

4 สารเคมีกําจัดยุงและทรายทีมีฟอส 43,000.00        43,000.00     เฉพาะเจาะจง รานทิพยเวชช รานทิพยเวชช เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 131/61

43,000.00             ลว. 6 ม.ิย. 61

5 อัดขยายรูป  จํานวน 15 แผน 3,000.00          3,000.00       เฉพาะเจาะจง รานหนองเรือโฟโต รานหนองเรือโฟโต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 134/61

3,000.00               ลว. 18 ม.ิย. 61

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน มิถุนายน  2561

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2561

 (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ

6 แบตเตอรี่ จํานวน 2 ลูก 7,000.00          7,000.00       เฉพาะเจาะจง รานพงษการชาง รานพงษการชาง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 138/61

7,000.00               ลว. 20 ม.ิย. 61

7 หมึกเครื่องพิมพ  จํานวน 3 หลอด 8,400.00          8,400.00       เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 132/61

8,400.00               ลว. 11 ม.ิย. 61

8 วัสดุงานบานงานครัว 4,080.00          4,080.00       เฉพาะเจาะจง รานทิพยเวชช รานทิพยเวชช เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 135/61

จํานวน  7  รายการ 4,080.00               ลว. 19 ม.ิย. 61

(กองชาง)

9 วัสดุงานบานงานครัว 6,290.00          6,290.00       เฉพาะเจาะจง รานทิพยเวชช รานทิพยเวชช เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 140/61

จํานวน  7  รายการ 6,290.00               ลว. 22 ม.ิย. 61

(สํานักปลัด)

10 วัสดุเชื้อเพลิง (LPG) 12,260.00        12,260.00     เฉพาะเจาะจง บจ.เค.ที ปโตรเลียม บจ.เค.ที ปโตรเลียม

12,260.00             

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน มิถุนายน  2561

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ

11 วัสดุกอสราง  จํานวน 16 รายการ 12,130.00        12,130.00     เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 136/61

12,130.00             ลว. 19 ม.ิย. 61

12 วัสดุ อุปกรณ  ตามโครงการ 29,400.00        29,400.00     เฉพาะเจาะจง รานโชคเจริญ รานโชคเจริญ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 141/61

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ 29,400.00             ลว. 25 ม.ิย. 61

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

13 วัสดุ บํารุงรักษาเตาเผาขยะไร 14,890.00        14,890.00     เฉพาะเจาะจง ราน ช.เจริญยนต ราน ช.เจริญยนต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 137/61

มลพิษ   จํานวน  4  รายการ 14,890.00             ลว. 20 ม.ิย. 61

14 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 240.00            240.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

(สาธารณสุข) หนองเรือ 240.00                 

ประจําเดือน มิถุนายน 2561

15 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 21,400.00        21,400.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

(สาธารณสุข) หนองเรือ 21,400.00             

ประจําเดือน มิถุนายน 2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน มิถุนายน  2561

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ

16 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 7,900.00          7,900.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

กจ 4300 ขก, นข 4394 ขก หนองเรือ 7,900.00               

ประจําเดือน มิถุนายน 2561

17 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,000.00          4,000.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

บย 422 ขก,บว 7436 ขก หนองเรือ 4,000.00               

ประจําเดือน มิถุนายน 2561

18 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,000.00          2,000.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

(กองชาง) หนองเรือ 2,000.00               

ประจําเดือน มิถุนายน 2561

19 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 11,700.00        11,700.00     เฉพาะเจาะจง รานวิชิตการไฟฟา รานวิชิตการไฟฟา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 143/61

จํานวน 3 รายการ 11,700.00             ลว. 29 ม.ิย. 61

20 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 16,250.00        16,250.00     เฉพาะเจาะจง รานวิชิตการไฟฟา รานวิชิตการไฟฟา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 143/61

จํานวน 3 รายการ 16,250.00             ลว. 29 ม.ิย. 61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน มิถุนายน  2561

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก

เหตุผลที่

คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ

21 ซิลิโคนใส  ขนาด  280 มล. 2,400.00          2,400.00       เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 142/61

จํานวน 24 หลอด 2,400.00               ลว. 28 ม.ิย. 61

22 น้ําดื่มถังใส ขนาด 20 ลิตร 300.00            300.00         เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 129/61

จํานวน  20 ถัง 300.00                 ลว. 4 ม.ิย. 61

(รร.ทต.หนองเรือ 1)

23 น้ําดื่มถังใส ขนาด 51 ลิตร 765.00            765.00         เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 128/61

จํานวน  20 ถัง 765.00                 ลว. 4 ม.ิย. 61

(สํานักปลัด)

24 หนังสือพิมพ 630.00            630.00         เฉพาะเจาะจง รานหนองเรือพาณิชย รานหนองเรือพาณิชย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 127/61

ประจําเดือน มิถุนายน 2561 630.00                 ลว. 4 ม.ิย. 61

25 ธงโปรยเฉลิมพระเกียรติ 308,000.00      308,000.00   เฉพาะเจาะจง ราน ณ.นําทรัพยพาณิช ราน ณ.นําทรัพยฯ เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขาย

จํานวน 70 ชุด 203,000.00           เลขที่ 4/2561

ลว. 20 ม.ิย. 61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน มิถุนายน  2561

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ
 (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ

26 ตราสัญญลักษณพระปรมาภิไทยยอ 17,500.00        17,500.00     เฉพาะเจาะจง ราน พี.เอส.ซัพพลาย ราน พี.เอส.ซัพพลาย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 133/61

ตามโครงเฝาระวังและปองกันโรคติดตอ 17,500.00             ลว. 13 ม.ิย. 61

27 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,100.00          3,100.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 132/61

(สาธารณสุข) หนองเรือ 3,100.00               ลว. 11 ม.ิย. 61

ประจําเดือน มิถุนายน 2561

28 เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 128/61

765.00                 ลว. 4 ม.ิย. 61

29 เฉพาะเจาะจง รานหนองเรือพาณิชย รานหนองเรือพาณิชย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 127/61

630.00                 ลว. 4 ม.ิย. 61

30 เฉพาะเจาะจง ราน ณ.นําทรัพยพาณิช ราน ณ.นําทรัพยฯ เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขาย

203,000.00           เลขที่ 4/2561

ลว. 20 ม.ิย. 61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน มิถุนายน  2561

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

1 ซอมแซมรถตักหนาขุดหลัง 800.00            800.00          เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.หญิงอรอนงค สลับศรี พ.จ.อ.หญิงอรอนงค สลับศรี เสนอราคาต่ําสุด สํารองจาย

ตฆ 7283 ขก 800.00                          

2 ซอมแซมเครื่องรับวิทยุ,รับ-สง 21,186.00        21,186.00      เฉพาะเจาะจง บจ.สามเหลี่ยมเรดิโอโฟน บจ.สามเหลี่ยมเรดิโอโฟน เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ประจําที่ซอมภาคสงฯ 21,186.00                      เลขที่ 86/61

ลว 7 มิ.ย. 61

3 จางทําปายไวนิล 360.00            360.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

360.00                          เลขที่ 88/61

ลว 8 มิ.ย. 61

4 จางเหมารถยนตโดยสาร 120,000.00      120,000.00    เฉพาะเจาะจง นายอาณัติ  กิตติศิริวัฒนกุล นายอาณัติ  กิตติศิริวัฒนกุล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษา 120,000.00                    เลขที่ 87/61

ดูงานฯ ลว 7 มิ.ย. 61

5 จางทําปายไวนิลตามโครงการอาหาร 17,650.00        17,650.00      เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ปลอดภัย ใสใจตลาดนาซื้อ 17,650.00                      เลขที่ 91/61

ลว 8 มิ.ย. 61

6 จางเหมาทําปายไวนิล ตามโครงการ 1,020.00          1,020.00        เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ 1,020.00                        เลขที่ 90/61

ประจําปงบประมาณ 2561 ลว 8 มิ.ย. 61

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน  มิถุนายน 2561

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ.  2561

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

7 จางเหมาทําปายไวนิล ตามโครงการ 375.00            375.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ปองกันโรคระบาดจากสัตวและแมลง 375.00                          เลขที่ 89/61

ประจําปงบประมาณ 2561 ลว 8 มิ.ย. 61

8 จางเหมาทําปายไวนิล 6,300.00          6,300.00        เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ตามโครงการสงเสริมและพัฒนา 6,300.00                        เลขที่ 93/61

ธนาคารวัสดุรีไซเคิล ลว 27 มิ.ย. 61

9 จางเหมาทําอาหารวางและเครื่องดื่ม 5,000.00          5,000.00        เฉพาะเจาะจง นางไพรวรรณ  สุขสําราญ นางไพรวรรณ  สุขสําราญ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ตามโครงการสงเสริมและพัฒนา 5,000.00                        เลขที่ 92/61

ธนาคารวัสดุรีไซเคิล ลว 27 มิ.ย. 61

10 จางเหมาถายเอกสาร 1,827.00          1,827.00        เฉพาะเจาะจง ราน พ.ีพ.ีเซ็นเตอร ราน พ.ีพ.ีเซ็นเตอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ตามโครงการสงเสริมและพัฒนา 1,827.00                        เลขที่ 93/61

ธนาคารวัสดุรีไซเคิล ลว 27 มิ.ย. 61

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน  มิถุนายน 2561

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ.  2561

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)
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