
 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงินงบประมาณ)  และราคาที่เสนอ  และ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

1 หนังสือพิมพ  610.00               610.00            เฉพาะเจาะจง รานหนองเรือพาณิชย รานหนองเรือพาณิชย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 90/2563

610.00                          ลว. 1 พ.ค. 63

2 น้ําดื่มชนิดถังใส  ขนาด  20  ลิตร 1,050.00             1,050.00          เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 91/2563

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

3 น้ําดื่มชนิดถังใส  ขนาด  20  ลิตร 150.00               150.00            เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 92/2563

จํานวน 10 ถัง (กองการศึกษา) 150.00                          ลว. 1 พ.ค. 63

3 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 21,190.00           21,190.00        เฉพาะเจาะจง รานวิชิตการไฟฟา รานวิชิตการไฟฟา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 93/2563

จํานวน  5  รายการ 21,190.00                      ลว. 1 พ.ค. 63

4 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 11,400.00           11,400.00        เฉพาะเจาะจง รานวิชิตการไฟฟา รานวิชิตการไฟฟา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 94/2563

จํานวน  4  รายการ 11,400.00                      ลว. 1 พ.ค. 63

5 แบบทดสอบเพื่อหาคาความขนเหลว 7,500.00             7,500.00          เฉพาะเจาะจง รานทิพยเวชช รานทิพยเวชช เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 95/2563

ของคอนกรีต ลว. 1 พ.ค. 63

7,500.00                        

14 งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  พฤษภาคม  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.  2563



 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงินงบประมาณ)  และราคาที่เสนอ  และ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

6 เทปวัดระยะ  สายวัดใยแกว 2,500.00             2,500.00          เฉพาะเจาะจง รานทิพยเวชช รานทิพยเวชช เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 96/2563

2,500.00                        ลว. 7 พ.ค. 63

7 วัสดุการแพทย (โครงการสัตวปลอดโรค) 20,450.00           20,450.00        เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 97/2563

20,450.00                      ลว. 7 พ.ค. 63

8 เครื่องปมหอยโขง ขนาด 2 แรงมา 8,200.00             8,200.00          เฉพาะเจาะจง รานรุงแสง (ดอนโมง) รานรุงแสง (ดอนโมง) เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 98/2563

8,200.00                        ลว. 12 พ.ค. 63

9 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรพรอม 65,000.00           65,000.00        เฉพาะเจาะจง บจ.เบสทเทค โอเอ บจ.เบสทเทค โอเอ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 99/2563

จอฉาย ลว. 12 พ.ค. 63

10 วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10 รายการ 7,340.00             7,340.00          เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 100/2563

7,340.00                        ลว. 12 พ.ค. 63

11 วัสดุการเกษตร จํานวน 9 รายการ 7,040.00             7,040.00          เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 101/2563

7,040.00                        ลว. 15 พ.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  พฤษภาคม  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ



 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงินงบประมาณ)  และราคาที่เสนอ  และ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

12 วัสดุการเกษตร จํานวน 10 รายการ 4,730.00             4,730.00          เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 102/2563

4,730.00                        ลว. 18 พ.ค. 63

13 กลองพลาสติกมีลอ จํานวน 5  กลอง 2,400.00             2,400.00          เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 103/2563

2,400.00                        ลว. 18 พ.ค. 63

14 กลองถายภาพดิจิตอล แบบ DSLR 60,000.00           60,000.00        เฉพาะเจาะจง บจ.เบสทเทค โอเอ บจ.เบสทเทค โอเอ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 104/2563

 60,000.00                      ลว. 19 พ.ค. 63

15 รถจักรยานยนต (กองสาธารณสุข) 40,800.00           40,800.00        เฉพาะเจาะจง บจ.พีซีวายเทรดดิ้ง บจ.พีซีวายเทรดดิ้ง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 105/2563

40,000.00                      ลว. 20 พ.ค. 63

16 เครื่องตัดหญา จํานวน  4  เครื่อง 38,000.00           38,000.00        เฉพาะเจาะจง รานนานาอะไหลยนต รานนานาอะไหลยนต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 106/2563

38,000.00                      ลว. 20 พ.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  พฤษภาคม  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ



 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงินงบประมาณ)  และราคาที่เสนอ  และ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

17 คาหมึกเครื่องพิมพ 30,150.00           30,150.00        เฉพาะเจาะจง บจ.เบสทเทค โอเอ บจ.เบสทเทค โอเอ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 107/2563

 ลว. 20 พ.ค. 63

30,150.00                      

18 คาหมึกเครื่องพิมพ 9,550.00             9,550.00          เฉพาะเจาะจง บจ.เบสทเทค โอเอ บจ.เบสทเทค โอเอ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 108/2563

 ลว. 20 พ.ค. 63

30,150.00                      

19 คาหมึกเครื่องพิมพ 5,950.00             5,950.00          เฉพาะเจาะจง บจ.เบสทเทค โอเอ บจ.เบสทเทค โอเอ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 109/2563

 ลว. 20 พ.ค. 63

30,150.00                      

20 วัสดุสํานักงาน  จํานวน  20  รายการ 14,533.00           14,833.00        เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 110/2563

14,833.00                      ลว. 27 พ.ค. 63

21 วัสดุสํานักงาน  จํานวน  25  รายการ 23,338.00           23,338.00        เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 111/2563

23,338.00                      ลว. 27 พ.ค. 63

22 วัสดุอุปกรณ (COVID-19) 37,000.00           37,000.00        เฉพาะเจาะจง รานทิพยเวชช รานทิพยเวชช เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 112/2563

จํานวน  7  รายการ 37,000.00                      ลว. 27 พ.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  พฤษภาคม  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ



 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงินงบประมาณ)  และราคาที่เสนอ  และ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

17 วัสดุกอสราง  จํานวน 10 รายการ 1,461.00             1,461.00          เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 114/2563

1,461.00                        ลว. 28 พ.ค. 63

18 วัสดุกอสราง  จํานวน 5รายการ 2,590.00             2,590.00          เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 115/2563

2,590.00                        ลว. 28 พ.ค. 63

19 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 230,721.28          230,721.28      เฉพาะเจาะจง อสค. อสค. เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขาย

ภาคเรียนที่ 2/63 230,721.28                    เลขที่ 4/63

ลว. 19 พ.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  พฤษภาคม  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

1 ลงโปรแกรมวินโด 3,000.00          3,000.00        เฉพาะเจาะจง รานพีเน็ตคอมพิวเตอร รานพีเน็ตคอมพิวเตอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

สแกนไวรันและเก็บขอมูล 3,000.00                          เลขที่ 93/2563

ลว. 1 พ.ค. 63

2 ซอมแซมรถบรรทุกขยะ 8,800.00          8,800.00        เฉพาะเจาะจง อูชัยเจริญ อูชัยเจริญ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ทะเบียน 83-9729 ขก 8,800.00                          เลขที่ 94/2563

ลว. 5 พ.ค. 63

3 ซอมแซมรถบรรทุกขยะ 4,500.00          4,500.00        เฉพาะเจาะจง อูชัยเจริญ อูชัยเจริญ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ทะเบียน 84-5333 ขก 4,500.00                          เลขที่ 95/2563

ลว. 7 พ.ค. 63

4 ปายไวนิล 2,500.00          2,500.00        เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

2,500.00                          เลขที่ 96/2563

ลว. 7 พ.ค. 63

5 ปายไวนิล 4,992.00          4,992.00        เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

(โครงการสัตวปลอดโรค) 4,992.00                          เลขที่ 97 /2563

ลว. 7 พ.ค. 63

6 ซอม ลางเครื่อง เปลี่ยนแบตเตอรี่ 3,488.00          3,488.00        เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

จํานวน 11 เครื่อง 3,488.00                          เลขที่ 98/2563

ลว. 7 พ.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน พฤษภาคม  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563

 งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

7 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ 490,000.00      490,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เกษมวัฒนกอสราง หจก.เกษมวัฒนกอสราง เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางกอสราง

เฉลิมพระเกียรติ 490,000.00                      เลขที่ 5/2563

ลว. 19 พ.ค. 63

8 อาหารกลางวัน ชวงปด ศพด. 18,600.00        18,600.00      เฉพาะเจาะจง นางมณฑกาญจน ขอลา นางมณฑกาญจน ขอลา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

(COVID-19) 18,600.00                        เลขที่ 992563

ลว. 21 พ.ค. 63

9 ทําฉากพลาสติกกั้นโตะ 3,200.00          3,200.00        เฉพาะเจาะจง นายพัฒนสิทธิ์ แสนสงษ นายพัฒนสิทธิ์ แสนสงษ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

3,200.00                          เลขที่ 100/2563

ลว. 27 พ.ค. 63

10 ซอมรถจักรยานยนต 400.00            400.00          เฉพาะเจาะจง บุญการยาง (เอกซ) บุญการยาง (เอกซ) เสนอราคาต่ําสุด บิลเงินสด

ทะเบียน ตฒ 7283 ขก 400.00                            เลขที่ 3/11

ลว. 27 พ.ค. 63

11 ซอมรถจักรยานยนต 740.00            740.00          เฉพาะเจาะจง รานไพโรจนยานยนต รานไพโรจนยานยนต เสนอราคาต่ําสุด บิลเงินสด

ทะเบียน กง 556 ขก 740.00                            เลขที่ 2/10

ลว. 29 พ.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน พฤษภาคม  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563

 งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)
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