
 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงินงบประมาณ)  และราคาที่เสนอ  และ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

1 หนังสือพิมพ เดือน สิงหาคม 2563 600.00               600.00            เฉพาะเจาะจง รานหนองเรือพาณิชย รานหนองเรือพาณิชย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  146/2563

600.00                          ลว. 3 ส.ค. 63

2 น้ําดื่ม  เดือน สิงหาคม 2563 1,050.00             1,050.00          เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 147/2563

(สํานักปลัด) 1,050.00                        ลว. 3 ส.ค. 63

3 น้ําดื่ม  เดือน สิงหาคม 2563 600.00               600.00            เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 148/2563

(กองการศึกษา) 600.00                          ลว. 3 ส.ค. 63

4 หินคลุกพรอมขนสง 28,000.00           28,000.00        เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 149/2563

กองชาง 28,000.00                      ลว. 4 ส.ค. 63

5 อุปกรณ โครงการ (12 ส.ค.63) 19,600.00           19,600.00        เฉพาะเจาะจง รานวัฒนกาล รานวัฒนกาล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 150/2563

จํานวน 5 รายการ 19,600.00                      ลว. 7 ส.ค. 63

6 วัสดุกอสราง   จํานวน  4 รายการ 3,875.00             3,875.00          เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 151/2563

3,875.00                        ลว. 7 ส.ค. 63

14 งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  สิงหาคม  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2563



 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงินงบประมาณ)  และราคาที่เสนอ  และ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

7 วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 3 รายการ 3,280.00             3,280.00          เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 152/2563

2,500.00                        ลว. 10 ส.ค. 63

8 วัสดุกอสราง (ยางมะตอย) 17,000.00           17,000.00        เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  153/2563

จํานวน  2 ถัง  (200 ลิตร/ถัง) 17,000.00                      ลว. 10 ส.ค. 63

9 วัสดุกอสราง   จํานวน  5 รายการ 10,050.00           10,050.00        เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 154/2563

10,050.00                      ลว. 11 ส.ค. 63

10 วัสดุจราจร  จํานวน 5 รายการ 49,990.00           49,990.00        เฉพาะเจาะจง รานทิพยเวชช รานทิพยเวชช เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ155/2563

49,990.00                      ลว. 13 ส.ค. 63

11 เครื่องเชื่อมไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง 10,000.00           10,000.00        เฉพาะเจาะจง รานทิพยเวชช รานทิพยเวชช เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ156/2563

10,000.00                      ลว. 17 ส.ค. 63

12 ตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 2 หลัง 11,000.00           11,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโฮม 2007 หจก.ธงชัยโฮม 2008 เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  157/2563

10,000.00                      ลว. 17 ส.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  สิงหาคม  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ



 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงินงบประมาณ)  และราคาที่เสนอ  และ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

13 วัสดุโครงการทรัพยากรธรรมชาติ 1,950.00             1,950.00          เฉพาะเจาะจง รานโคตะมะนานาภัณฑ รานโคตะมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 158/2563

1,950.00                        ลว. 19 ส.ค. 63

14 ของที่ระลึก โครงการทรัพยากรธรรมชาติ 700.00               700.00            เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญศิริ  ผลมาตย นางเพ็ญศิริ  ผลมาตย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  159/2563

700.00                          ลว. 19 ส.ค. 63

15 ถังพลาสติก จํานวน 120 ใบ 15,600.00           15,600.00        เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 160/2563

15,600.00                      ลว. 19 ส.ค. 63

16 วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 5 รายการ 6,580.00             6,580.00          เฉพาะเจาะจง รานทิพยเวชช รานทิพยเวชช เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  161/2563

(ชุดทดสอบ) 6,580.00                        ลว. 19 ส.ค. 63

17 วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 4 รายการ 3,475.00             3,475.00          เฉพาะเจาะจง รานวิชิตไฟฟา รานวิชิตไฟฟา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 162/2563

3,475.00                        ลว. 24 ส.ค. 63

18 ตนไม จํานวน 4 รายการ 13,500.00           13,500.00        เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 163/2563

ตามโครงการปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียว 13,500.00                      ลว. 25 ส.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน สิงหาคม 2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ



 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงินงบประมาณ)  และราคาที่เสนอ  และ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

19 น้ํากลั่น  จํานวน  12 ขวด 180.00               180.00            เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 164/2563

180.00                          ลว. 25 ส.ค. 63

20 อุปกรณ จํานวน  6 รายการ 5,034.00             5,034.00          เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  165/2563

ตามโครงการปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียว 5,034.00                        ลว. 26 ส.ค. 63

21 แบตเตอรี่รถยนต  (83-4338) 5,800.00             5,800.00          เฉพาะเจาะจง ราน ช.เจริญยนต ราน ช.เจริญยนต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 166/2563

5,800.00                        ลว. 26 ส.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  สิงหาคม  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

1 ปายไวนิล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 288.00            288.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ในการจัดการขยะ 288.00                            เลขที่ 120/2563

จํานวน  1  ปาย ลว. 3 ส.ค. 63

2 ปายไวนิล โครงการพัฒนาธนาคาร 288.00            288.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ขยะ 288.00                            เลขที่ 121/2563

จํานวน   1   ปาย ลว. 3 ส.ค. 63

3 ปายไวนิล  (12 ส.ค.63) 6,100.00          6,100.00        เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

จํานวน   5   ปาย 6,100.00                          เลขที่ 122/2563

ลว. 7 ส.ค. 63

4 เครื่องเสียง  (12 ส.ค.63) 7,000.00          7,000.00        เฉพาะเจาะจง นายพลรัตน  พักละ นายพลรัตน  พักละ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

จํานวน   2 งาน 7,000.00                          เลขที่ 123/2563

ลว. 7 ส.ค. 63

5 ซอมหนาตาง รร.เทศบาล 6,000.00          6,000.00        เฉพาะเจาะจง นายพัฒนสิทธิ์  แสนสงค นายพัฒนสิทธิ์  แสนสงค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

6,000.00                          เลขที่ 124/2563

ลว. 10 ส.ค. 63

6 ปรับคลื่นความถี่ จํานวน 2 รายการ 19,260.00        19,260.00      เฉพาะเจาะจง บจ.ซอลฟเทค อินโนเวชั่น บจ.ซอลฟเทค อินโนเวชั่น เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

19,620.00                        เลขที่ 125/2563

ลว. 10 ส.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน สิงหาคม  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ.  2563

 งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

7 ผากันเปอน โครงการตลาดนาซื้อ 10,000.00        10,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแกนอินเตอร หจก.ขอนแกนอินเตอรการเมนท เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

จํานวน 100 ชุด การเมนท 10,000.00                        เลขที่ 126/2563

ลว. 11 ส.ค. 63

8 ปายไวนิล ตลาดสดนาซื้อ 288.00            288.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

จํานวน 1 ปาย 288.00                            เลขที่ 127/2563

ลว. 11 ส.ค. 63

9 ซอมเตาเผาขยะ (แทนจับตุกตา) 38,100.00        38,100.00      เฉพาะเจาะจง นายไพรวรรณ  อุดมดี นายไพรวรรณ  อุดมดี เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

38,100.00                        เลขที่ 128/2563

ลว. 17 ส.ค. 63

10 รถบัสโดยสารไมประจําทาง 14,000.00        14,000.00      เฉพาะเจาะจง นายวีรพล  กองจวง นายวีรพล  กองจวง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

จํานวน   2 คัน 14,000.00                        เลขที่ 129/2563

ลว. 17 ส.ค. 63

11 ปายไวนิล โครงการอนุรักษธรรมชาติ 738.00            738.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

738.00                            เลขที่ 130/2563

ลว. 11 ส.ค. 63

12 อาหารวางและเครื่องดื่ม 3,250.00          3,250.00        เฉพาะเจาะจง นางไพรวรรณ  สุขสําราญ นางไพรวรรณ  สุขสําราญ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการอนุรักษธรรมชาติ 3,250.00                          เลขที่ 131/2563

ลว. 19 ส.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน สิงหาคม  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ.  2563

 งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

13 อาหารกลางวัน ตามโครงการ 6,000.00          6,000.00        เฉพาะเจาะจง นางไพรวรรณ  สุขสําราญ นางไพรวรรณ  สุขสําราญ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ตลาดสดนาซื้อ 6,000.00                          เลขที่ 133/2563

ลว. 20 ส.ค. 63

14 อาหารวาง  ตามโครงการ 6,250.00          6,250.00        เฉพาะเจาะจง นางไพรวรรณ  สุขสําราญ นางไพรวรรณ  สุขสําราญ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

พื้นที่สีเขียวของชุมชน 6,250.00                          เลขที่ 134/2563

ลว. 21 ส.ค. 63

15 สูบสิ่งปฏิกูลตลาดสด  จํานวน 2 บอ 400.00            400.00          เฉพาะเจาะจง นางอมรกุล  นาฬิกุล นางอมรกุล  นาฬิกุล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

400.00                            เลขที่ 135/2563

ลว. 24 ส.ค. 63

16 จางเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการ 5,000.00          5,000.00        เฉพาะเจาะจง นายมาณัตว  เหลาธิ นายมาณัตว  เหลาธิ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ปลูกตนไม 5,000.00                          เลขที่ 136/2563

ลว. 25 ส.ค. 63

17 พุมดอกไม  โครงการปลูกตนไม 1,500.00          1,500.00        เฉพาะเจาะจง รานวัฒนกาล รานวัฒนกาล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

จํานวน 3 รายการ 1,500.00                          เลขที่ 137/2563

ลว. 25 ส.ค. 63

18 จัดหาเต็นท โครงการปลูกตนไม 600.00            600.00          เฉพาะเจาะจง นางไพรวรรณ  สุขสําราญ นางไพรวรรณ  สุขสําราญ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

จํานวน 3 หลัง 600.00                            เลขที่ 138/2563

ลว. 25 ส.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน สิงหาคม  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ.  2563

 งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

19 ปายไวนิล โครงกาปลูกตนไม 800.00            800.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

จํานวน  1 ปาย 800.00                            เลขที่ 139/2563

ลว. 25 ส.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน สิงหาคม  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ.  2563

 งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)
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