
 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงินงบประมาณ)  และราคาที่เสนอ  และ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

1 วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 12 รายการ 2,880.00             2,880.00          เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  129/2563

(กองชาง) 2,880.00                        ลว. 1 ก.ค. 63

2 วัสดุสํานักงาน   28,896.00           28,896.00        เฉพาะเจาะจง รานโคตะมะนานาภัณฑ รานโคตะมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ130/2563

(กองคลัง) 28,896.00                      ลว. 1 ก.ค. 63

3 วัสดุสํานักงาน   6,789.00             6,789.00          เฉพาะเจาะจง รานโคตะมะนานาภัณฑ รานโคตะมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ131/2563

(ปองกัน) 6,789.00                        ลว. 1 ก.ค. 63

4 หนังสือพิมพ  650.00               650.00            เฉพาะเจาะจง รานหนองเรือพาณิชย รานหนองเรือพาณิชย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ132/2563

650.00                          ลว. 1 ก.ค. 63

5 น้ําดื่มชนิดถังใส  ขนาด  20  ลิตร 1,050.00             1,050.00          เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 133/2563

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

6 น้ําดื่มชนิดถังใส  ขนาด  20  ลิตร 600.00               600.00            เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 134/2563

จํานวน 40 ถัง (กองการศึกษา) 600.00                          ลว. 1 ก.ค. 63

14 งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  กรกฎาคม 2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2563



 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงินงบประมาณ)  และราคาที่เสนอ  และ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

7 น้ํามันตามโครงการปองกันยุงลาย 2,500.00             2,500.00          เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตรหนองเรือ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 135/2563

(กองสาธารณสุข) หนองเรือ 2,500.00                        ลว. 1 ก.ค. 63

8 วัสดุกอสราง 12,300.00           12,300.00        เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  136/2563

12,300.00                      ลว. 13 ก.ค. 63

9 วัสดุสํานักงาน   4,944.00             4,944.00          เฉพาะเจาะจง รานโคตะมะนานาภัณฑ รานโคตะมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ137/2563

(ปองกัน) 4,944.00                        ลว. 15 ก.ค. 63

10 รานแบตเตอรรถยนต 83-4338 5,800.00             5,800.00          เฉพาะเจาะจง ราน ช.เจริญยนต ราน ช.เจริญยนต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ138/2563

(กองชาง) 5,800.00                        ลว. 17 ก.ค. 63

11 วัสดุ ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมฯ 28,370.00           28,370.00        เฉพาะเจาะจง รานไพโรจนกรุป รานไพโรจนกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ139/2563

(สํานักปลัด) (28 ก.ค. 63) 28,370.00                      ลว. 20 ก.ค. 63

12 กลองพลาสติก 1,620.00             1,620.00          เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  140/2563

1,620.00                        ลว. 21 ก.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  กรกฎาคม 2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ



 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงินงบประมาณ)  และราคาที่เสนอ  และ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

13 รานแบตเตอรรถยนต กท 665 2,900.00             2,900.00          เฉพาะเจาะจง ราน ช.เจริญยนต ราน ช.เจริญยนต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ141/2563

(กองสาธารณสุข) 2,900.00                        ลว. 23 ก.ค. 63

14 วัสดุ ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมฯ 7,825.00             7,825.00          เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  142/2563

(สํานักปลัด) (28 ก.ค. 63) 7,825.00                        ลว. 23 ก.ค. 63

15 พุมดอกไมและเทียน 18,400.00           18,400.00        เฉพาะเจาะจง รานวัฒนกาล รานวัฒนกาล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ143/2563

18,400.00                      ลว. 23 ก.ค. 63

16 วัสดุกอสราง 20,975.00           20,975.00        เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  144/2563

(กองชาง) 20,975.00                      ลว. 29 ก.ค. 63

17 วัสดุโครงการสวงเสริมและพัฒนา 23,800.00           23,800.00        เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 145/2563

ธนาคารขยะ จํานวน 5 รายการ 23,800.00                      ลว. 30 ก.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  กรกฎาคม 2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

1 ตรายาง จํานวน  12 รายการ 3,890.00          3,890.00        เฉพาะเจาะจง รานโคตะมะนานาภัณฑ รานโคตะมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

(กองคลัง) 3,890.00                          เลขที่ 108/2563

ลว. 1 ก.ค. 63

2 ซอมคอมพิวเตอร (416-62-0084) 7,400.00          7,400.00        เฉพาะเจาะจง บ.เบสทเทคโอเอ จํากัด บ.เบสทเทคโอเอ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

(416-62-0085) 7,400.00                          เลขที่ 109/2563

ลว. 9 ก.ค. 63

3 ซอมรถยนต (4300) 3,000.00          3,000.00        เฉพาะเจาะจง รานพงษการชาง รานพงษการชาง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

3,000.00                          เลขที่ 110/2563

ลว. 13 ก.ค. 63

4 ซอมรถบรรทุกน้ํา (85-4147) 1,200.00          1,200.00        เฉพาะเจาะจง รานพงษการชาง รานพงษการชาง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

1,200.00                          เลขที่ 111/2563

ลว. 15 ก.ค. 63

5 ซอมเครื่องปรับอากาศ 1,200.00          1,200.00        เฉพาะเจาะจง รานลือชัยแอร รานลือชัยแอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

จํานวน  6 เครื่อง 1,200.00                          เลขที่ 113/2563

ลว. 20 ก.ค. 63

6 ปายไวนิลโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 10,166.00        10,166.00      เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

จํานวน  9  รายการ 10,166.00                        เลขที่ 114/2563

ลว. 21 ก.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน กรกฎาคม  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2563

 งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

7 ซอมเครื่องปรับอากาศ 1,600.00          1,600.00        เฉพาะเจาะจง รานลือชัยแอร รานลือชัยแอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

จํานวน  2 เครื่อง 1,600.00                          เลขที่ 116/2563

ลว. 23 ก.ค. 63

8 เครื่องเสียงโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 7,000.00          7,000.00        เฉพาะเจาะจง นายพลรัตน  พักละ นายพลรัตน  พักละ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

7,000.00                          เลขที่ 117/2563

ลว. 23 ก.ค. 63

9 อาหากลางวันพรอมอาหารวาง 12,000.00        12,000.00      เฉพาะเจาะจง นางทองคํา กรุณา นางทองคํา กรุณา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการสงเสริมพัฒนาธนาคารขยะ 12,000.00                        เลขที่ 118/2563

ลว. 31 ก.ค. 63

10 อาหากลางวันพรอมอาหารวาง 12,000.00        12,000.00      เฉพาะเจาะจง นางศรีประไพ  แสงจําป นางศรีประไพ  แสงจําป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ 12,000.00                        เลขที่ 119/2563

กําจัดขยะ ลว. 31 ก.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน กรกฎาคม  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2563

 งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)
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