
 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงินงบประมาณ)  และราคาที่เสนอ  และ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

1 หนังสือพิมพ เดือน กันยายน  2563 640.00               640.00            เฉพาะเจาะจง รานหนองเรือพาณิชย รานหนองเรือพาณิชย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  167/2563

640.00                          ลว. 1 ก.ย. 63

2 น้ําดื่ม  เดือน กันยายน 2563 1,050.00             1,050.00          เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 168/2563

(สํานักปลัด) 1,050.00                        ลว. 1 ก.ย. 63

3 น้ําดื่ม  เดือน กันยายน 2563 450.00               450.00            เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 169/2563

(กองการศึกษา) 450.00                          ลว. 1 ก.ย. 63

4 ปลั๊กไฟ  จํานวน 4 รายการ 2,550.00             2,550.00          เฉพาะเจาะจง รานวิชิตการไฟฟา รานวิชิตการไฟฟา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 170/2563

2,550.00                        ลว. 3 ก.ย. 63

5 วัสดุสํานักงาน จํานวน  14 รายการ 16,804.00           16,804.00        เฉพาะเจาะจง รานโคตะมะนานาภัณฑ รานโคตะมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 171/2563

(กองชาง) 10,804.00                      ลว. 3 ก.ย. 63

6 วัสดุสํานักงาน จํานวน  19 รายการ 22,674.00           22,674.00        เฉพาะเจาะจง รานโคตะมะนานาภัณฑ รานโคตะมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 172/2563

(สํานักปลัด) 22,674.00                      ลว. 3 ก.ย. 63

14 งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน กันยายน  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2563



 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงินงบประมาณ)  และราคาที่เสนอ  และ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

7 วัสดุสํานักงาน จํานวน  9 รายการ 8,983.00             8,983.00          เฉพาะเจาะจง รานโคตะมะนานาภัณฑ รานโคตะมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 173/2563

(กองคลัง) 8,983.00                        ลว. 3 ก.ย. 63

8 วัสดุสํานักงาน จํานวน  6 รายการ 15,650.00           15,650.00        เฉพาะเจาะจง รานโคตะมะนานาภัณฑ รานโคตะมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 174/2563

(กองคลัง) 15,650.00                      ลว. 10 ก.ย. 63

9 วัสดุสํานักงาน จํานวน  11 รายการ 9,018.00             9,018.00          เฉพาะเจาะจง รานโคตะมะนานาภัณฑ รานโคตะมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 175/2563

(สํานักปลัด) 9,018.00                        ลว. 10 ก.ย. 63

10 น้ํากลั่น จํานวน 12 ขวด 180.00               180.00            เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 176/2563

(กองสาธารณสุข) 180.00                          ลว. 11 ก.ย. 63

11 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ 14,895.00           14,895.00        เฉพาะเจาะจง บจ.เบสทเทคโอเอ บจ.เบสทเทคโอเอ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 177/2563

(กองคลัง) 14,895.00                      ลว. 11 ก.ย. 63

12 วัสดุกอสราง  จํานวน 5 รายการ 3,732.00             3,732.00          เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 178/2563

3,732.00                        ลว. 14 ก.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน กันยายน  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ



 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงินงบประมาณ)  และราคาที่เสนอ  และ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

13 น้ํามันเลี้ยงเลื่อยโซยนต 250.00               250.00            เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 179/2563

250.00                          ลว. 15 ก.ย. 63

14 วัสดุงานบานงานครัว 4,770.00             4,770.00          เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 180/2563

4,770.00                        ลว. 15 ก.ย. 63

15 วัสดุกอสราง จํานวน 6 รายการ 15,285.00           15,285.00        เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 181/2563

15,285.00                      ลว. 15 ก.ย. 63

16 กระดาษถายเอกสาร จํานวน 40 รีม 5,400.00             5,400.00          เฉพาะเจาะจง รานโคตะมะนานาภัณฑ รานโคตะมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  182/2563

5,400.00                        ลว. 15 ก.ย. 63

17 วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 4 รายการ 13,000.00           13,000.00        เฉพาะเจาะจง ช.ศิลปการไฟฟา ช.ศิลปการไฟฟา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 183/2563

13,000.00                      ลว. 21 ก.ย. 63

18 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5 รายการ 95,500.00           95,500.00        เฉพาะเจาะจง บจ.เบสทเทคโอเอ บจ.เบสทเทคโอเอ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 184/2563

(สํานักปลัด) 95,500.00                      ลว. 21 ก.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน กันยายน  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ



 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงินงบประมาณ)  และราคาที่เสนอ  และ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

19 หินยอย  จํานวน 122 ลบ.ม. 82,960.00           82,960.00        เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 185/2563

82,960.00                      ลว. 15 ก.ย. 63

20 ถังขยะแยกประเภท  จํานวน  4 รายการ 33,600.00           33,600.00        เฉพาะเจาะจง รานทิพยเวชช รานทิพยเวชช เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 186/2563

33,600.00                      ลว. 21 ก.ย. 63

21 ยางรถตักหนาขุดหลัง 58,800.00           58,800.00        เฉพาะเจาะจง ราน ช.เจริญยนต ราน ช.เจริญยนต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 187/2563

58,800.00                      ลว. 22 ก.ย. 63

22 ชุดหนังสือเรียน  จํานวน 7 รายการ 4,400.00             4,400.00          เฉพาะเจาะจง รานโคตะมะนานาภัณฑ รานโคตะมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  188/2563

4,400.00                        ลว. 25 ก.ย. 63

23 วัสดุการศึกษา จํานวน 59 รายการ 33,836.00           33,836.00        เฉพาะเจาะจง รานโคตะมะนานาภัณฑ รานโคตะมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  189/2563

33,836.00                      ลว. 25 ก.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน กันยายน  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

1 ปรับปรุงหองทํางาน 3,110.00          3,110.00        เฉพาะเจาะจง นายพนารุง  ชัยสงค นายพนารุง  ชัยสงค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

3,110.00                          เลขที่ 140/2563

ลว.2 ก.ย. 63

2 ซอมคอมพิวเตอร 500.00            500.00          เฉพาะเจาะจง บจ.เบสทเทค โอเอ บจ.เบสทเทค โอเอ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

416-60-0069 500.00                            เลขที่ 141/2563

ลว.3 ก.ย. 63

3 ซอมคอมพิวเตอร 500.00            500.00          เฉพาะเจาะจง บจ.เบสทเทค โอเอ บจ.เบสทเทค โอเอ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

416-60-0081 500.00                            เลขที่ 142/2563

ลว.3 ก.ย. 63

4 จางเหมาทําตรายาง (9 รายการ) 4,163.00          4,163.00        เฉพาะเจาะจง รานโคตะมะนานาภัณฑ รานโคตะมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

4,163.00                          เลขที่ 143/2563

ลว.15 ก.ย. 63

5 ซอมรถขยะ  จํานวน 9 รายการ 9,100.00          9,100.00        เฉพาะเจาะจง รานพงษการชาง รานพงษการชาง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

9,100.00                          เลขที่ 143/2563

ลว.15 ก.ย. 63

6 ซอมเตาเผาขยะ  จํานวน 6 รายการ 161,960.00      161,960.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแกนอินเตอร หจก.ขอนแกนอินเตอรการเมนท เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

การเมนท 10,000.00                        เลขที่ 145/2563

ลว.15 ก.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน กันยายน  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2563

 งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

7 ซอมแซมหองน้ําเทศบาลฯ 97,100.00        97,100.00      เฉพาะเจาะจง นายทานิล เกาะมูล นายทานิล เกาะมูล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

97,100.00                        เลขที่ 146/2563

ลว.21 ก.ย. 63

8 ถายเอกสารพรอมเขาเลมเทศบัญญัติ 14,000.00        14,000.00      เฉพาะเจาะจง รานพี พี เซ็นเตอร รานพี พี เซ็นเตอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

14,000.00                        เลขที่ 147/2563

ลว.21 ก.ย. 63

9 ซอมรถขยะ  83-9729 2,300.00          2,300.00        เฉพาะเจาะจง รานพงษการชาง รานพงษการชาง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

2,300.00                          เลขที่ 148/2563

ลว.21 ก.ย. 63

10 ซอมคอมพิวเตอร (โนตบุก) 500.00            500.00          เฉพาะเจาะจง บจ.เบสทเทค โอเอ บจ.เบสทเทค โอเอ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

416-61-0083 500.00                            เลขที่ 149/2563

ลว.21 ก.ย. 63

11 จางเหมาทําตรายาง (7 รายการ) 2,850.00          2,850.00        เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

2,850.00                          เลขที่ 150/2563

ลว.21 ก.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน กันยายน  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2563

 งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)
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