
 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงินงบประมาณ)  และราคาที่เสนอ  และ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

1 หนังสือพิมพ  620.00               620.00            เฉพาะเจาะจง รานหนองเรือพาณิชย รานหนองเรือพาณิชย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 69/2563

620.00                          ลว. 1 เม.ย. 63

2 น้ําดื่มชนิดถังใส  ขนาด  20  ลิตร 1,050.00             1,050.00          เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 70/2563

จํานวน 70 ถัง (สป) 1,050.00                        ลว. 1 เม.ย. 63

3 น้ําดื่มชนิดถังใส  ขนาด  20  ลิตร 375.00               375.00            เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 71/2563

จํานวน 25 ถัง (กองการศึกษา) 375.00                          ลว. 1 เม.ย. 63

3 วัสดุสํานักงาน  จํานวน  14  รายการ 8,786.00             8,786.00          เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 72/2563

8,786.00                        ลว. 3 เม.ย. 63

4 วัสดุการแพทย  จํานวน 2 รายการ 48,500.00           48,500.00        เฉพาะเจาะจง รานเบสท.เมดแอนด รานเบสท.เมดแอนด เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 73/2563

ซายด ซายด ลว. 3 เม.ย. 63

48,500.00                      

5 เครื่องวัดอุณหภูมิ (COVID-19) 6,000.00             6,000.00          เฉพาะเจาะจง รานบานยาหนองเรือ รานบานยาหนองเรือ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 74/2563

จํานวน 2 เครื่อง ลว. 3 เม.ย. 63

6,000.00                        

14 งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  เมษายน  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน เมษายน  พ.ศ.  2563



 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงินงบประมาณ)  และราคาที่เสนอ  และ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

6 วัสดุสํานักงาน  จํานวน  26  รายการ 24,744.00           24,744.00        เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 75/2563

24,744.00                      ลว. 3 เม.ย. 63

7 วัสดุกอสราง ทอปูน  จํานวน 8 ทอ 2,240.00             2,240.00          เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 76/2563

2,240.00                        ลว. 3 เม.ย. 63

8 วัสดุงานบานงานครัว จํานวน  9  รายการ 2,675.00             2,675.00          เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 77/2563

2,675.00                        ลว. 3 เม.ย. 63

9 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 825.00               825.00            เฉพาะเจาะจง รานวิชิตการไฟฟา รานวิชิตการไฟฟา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 78/2563

หลอดฟลูออเรสเซนต 825.00                          ลว. 8 เม.ย. 63

10 น้ําดื่มแบบถวย 850.00               850.00            เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 79/2563

จํานวน  10  ลัง 850.00                          ลว. 8 เม.ย. 63

11 วัสดุสํานักงาน  จํานวน  13  รายการ 8,675.00             8,675.00          เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 80/2563

8,675.00                        ลว. 13 เม.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  เมษายน  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน เมษายน  พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ



 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงินงบประมาณ)  และราคาที่เสนอ  และ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

12 วัสดุสํานักงาน  จํานวน 37 รายการ 31,212.00           31,212.00        เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 81/2563

31,212.00                      ลว. 13 เม.ย. 63

13 วัสดุสํานักงาน  จํานวน  4 รายการ 6,630.00             6,630.00          เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 82/2563

6,630.00                        ลว. 13 เม.ย. 63

14 คาหมึกเครื่องพิมพ 22,400.00           22,400.00        เฉพาะเจาะจง บจ.เบสทเทค โอเอ บจ.เบสทเทค โอเอ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 83/2563

 ลว. 13 เม.ย. 63

22,400.00                      

15 วัสดุกอสราง 13,320.00           13,320.00        เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 84/2563

13,320.00                      ลว. 13 เม.ย. 63

16 วัสดุกอสราง  จํานวน  9 รายการ 600.00               600.00            เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 85/2563

600.00                          ลว. 16 เม.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  เมษายน  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน เมษายน  พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ



 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงินงบประมาณ)  และราคาที่เสนอ  และ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

17 วัสดุการแพทย (COVID-19) 110,800.00          110,800.00      เฉพาะเจาะจง รานโชคเจริญ รานโชคเจริญ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 86/2563

จํานวน  8  รายการ 110,800.00                    ลว. 23 เม.ย. 63

18 คา ADAPTER 1,200.00             1,200.00          เฉพาะเจาะจง บจ.เบสทเทค โอเอ บจ.เบสทเทค โอเอ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 87/2563

 1,200.00                        ลว. 23 เม.ย. 63

19 วัสดุกอสราง  จํานวน  5 รายการ 11,695.00           11,695.00        เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 88/2563

11,695.00                      ลว. 23 เม.ย. 63

20 คาหมึกเครื่องพิมพ 45,300.00           45,300.00        เฉพาะเจาะจง บจ.เบสทเทค โอเอ บจ.เบสทเทค โอเอ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 89/2563

 ลว. 27 เม.ย. 63

45,300.00                      

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  เมษายน  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน เมษายน  พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

1 ซอมรถยนต  5,760.00          5,760.00        เฉพาะเจาะจง รานนานาอะไหลยนต รานนานาอะไหลยนต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ทะเบียน นข 4394 ขก 5,760.00                          เลขที่ 88/2563

ลว. 3 เม.ย.  63

2 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง 3,650.00          3,650.00        เฉพาะเจาะจง รานพงษการชาง รานพงษการชาง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ทะเบียน 83-4338 3,650.00                          เลขที่ 89/2563

ลว. 8 เม.ย.  63

3 ซอมประตูสํานักงาน 1,500.00          1,500.00        เฉพาะเจาะจง นายนิโรจน สินนา นายนิโรจน สินนา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

1,500.00                          เลขที่ 90/2563

ลว. 16 เม.ย.  63

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

4,992.00                          เลขที่ 91/2563

ลว. 23 เม.ย.  63

5 ซอมสายเกียรฝากปมน้ํา 2,500.00          2,500.00        เฉพาะเจาะจง รานพงษการชาง รานพงษการชาง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ทะเบียน บย 422 ขก 2,500.00                          เลขที่ 92/2563

ลว. 23 เม.ย.  63

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน เมษายน  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)
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