
 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

1 จางเหมาบริการนวดแผนไทย 500.00            500.00          เฉพาะเจาะจง นางประกอบ  พาลี นางประกอบ  พาลี เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการเทศบาลพบประชาชน 500.00                          เลขที่ 70/61

ประจําป 2561 ลว 1 พ.ค. 61

2 จางเหมาบริการนวดแผนไทย 500.00            500.00          เฉพาะเจาะจง นางอนงค  พงษรัตนะ นางอนงค  พงษรัตนะ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการเทศบาลพบประชาชน 500.00                          เลขที่ 71/61

ประจําป 2561 ลว 1 พ.ค. 61

3 จางเหมาบริการนวดแผนไทย 500.00            500.00          เฉพาะเจาะจง นางนอย  ฮาดวิเศษ นางนอย  ฮาดวิเศษ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการเทศบาลพบประชาชน 500.00                          เลขที่ 72/61

ประจําป 2561 ลว 1 พ.ค. 61

4 จางเหมาบริการนวดแผนไทย 500.00            500.00          เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์  แสนเส็ง นายทวีศักดิ์  แสนเส็ง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการเทศบาลพบประชาชน 500.00                          เลขที่ 74/61

ประจําป 2561 ลว 1 พ.ค. 61

5 จางเหมาบริการนวดแผนไทย 500.00            500.00          เฉพาะเจาะจง นางอารีรัตน  กุลทะเล นางอารีรัตน  กุลทะเล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการเทศบาลพบประชาชน 500.00                          เลขที่ 75/61

ประจําป 2561 ลว 1 พ.ค. 61

6 จางเหมาบริการตัดผม 500.00            500.00          เฉพาะเจาะจง นายทัศนะ  ลาบุญตา นายทัศนะ  ลาบุญตา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการเทศบาลพบประชาชน 500.00                          เลขที่ 76/61

ประจําป 2561 ลว 1 พ.ค. 61

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน พฤษภาคม  2561

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  2561

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

7 จางเหมาบริการตัดผม 500.00            500.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวไฮ เหลาชํานิ นางสาวไฮ เหลาชํานิ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการเทศบาลพบประชาชน 500.00                          เลขที่ 77/61

ประจําป 2561 ลว 1 พ.ค. 61

8 จางเหมาบริการตัดผม 500.00            500.00          เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน บุแกว นายสุวัฒน บุแกว เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการเทศบาลพบประชาชน 500.00                          เลขที่ 78/61

ประจําป 2561 ลว 1 พ.ค. 61

9 จางเหมาบริการตัดผม 500.00            500.00          เฉพาะเจาะจง นายตันติพร  ธรรมวงษ นายตันติพร  ธรรมวงษ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการเทศบาลพบประชาชน 500.00                          เลขที่ 79/61

ประจําป 2561 ลว 1 พ.ค. 61

10 จางเหมาบริการตัดผม 500.00            500.00          เฉพาะเจาะจง นายวิสุทธิ ปอมสุวรรณ นายวิสุทธิ ปอมสุวรรณ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการเทศบาลพบประชาชน 500.00                          เลขที่ 80/61

ประจําป 2561 ลว 1 พ.ค. 61

11 จางเหมาบริการตัดผม 500.00            500.00          เฉพาะเจาะจง นางกองทรัพย รัตนวิศิษฐ นางกองทรัพย รัตนวิศิษฐ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการเทศบาลพบประชาชน 500.00                          เลขที่ 81/61

ประจําป 2561 ลว 1 พ.ค. 61

12 จางเหมาบริการนวดแผนไทย 500.00            500.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา  ตันคง นางสาวนิตยา  ตันคง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการเทศบาลพบประชาชน 500.00                          เลขที่ 84/61

ประจําป 2561 ลว 2 พ.ค. 61

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน พฤษภาคม  2561

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  2561

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

13 จางเหมาทําปายไวนิล 600.00            600.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการเทศบาลพบประชาชน 600.00                          เลขที่ 73/61

ประจําป 2561 ลว 1 พ.ค. 61

14 จางเหมาเต็นทและโตะ 650.00            650.00          เฉพาะเจาะจง นายพุด  ดีโม นายพุด  ดีโม เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการเทศบาลพบประชาชน 650.00                          เลขที่ 83/61

ประจําป 2561 ลว 1 พ.ค. 61

15 จางเหมาประกอบอาหารตาม 5,000.00          5,000.00        เฉพาะเจาะจง นางกาญจนา กองสิงห นางกาญจนา กองสิงห เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการเทศบาลพบประชาชน 5,000.00                        เลขที่ 82/61

ประจําป 2561 ลว 1 พ.ค. 61

16 ซอมแซมรถบรรทุกขยะ 83-9729 610.00            610.00          เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.หญิงอรอนงค สลับศรี พ.จ.อ.หญิงอรอนงค สลับศรี เสนอราคาต่ําสุด ทดรองจาย

610.00                          

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2560

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2560

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงิน และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ

1 วัสดุจราจร สถานีตํารวจภูธร 48,400.00        48,400.00     เฉพาะเจาะจง รานทิพยเวชช รานทิพยเวชช เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 116/61

หนองเรือ  จํานวน  10 รายการ 48,400.00             ลว. 10 พ.ค. 61

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณตาม 800.00            800.00         เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 115/61

โครงการเทศบาลพบประชาชน 800.00                 ลว. 2 พ.ค. 61

ประจําป 2561

3 น้ํายาทดสอบสารปนเปอนในอาหาร 8,090.00          8,090.00       เฉพาะเจาะจง รานทิพยเวชช รานทิพยเวชช เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 124/61

8,090.00               ลว. 31 พ.ค. 61

4 หนังสือพิมพ 630.00            630.00         เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 112/61

ประจําเดือน พฤษภาคม 2561 630.00                 ลว. 1 พ.ค. 61

5 น้ําดื่ม  ขนาด  20  ลิตร 630.00            630.00         เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 112/61

ประจําเดือน พฤษภาคม 2561 630.00                 ลว. 1 พ.ค. 61

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน พฤษภาคม  2561

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2561



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ 

งบประมาณ) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ

6 น้ําดื่ม  ขนาด  20  ลิตร 1,050.00          1,050.00       เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 112/61

ประจําเดือน พฤษภาคม 2561 1,050.00               ลว. 1 พ.ค. 61

จํานวน  70 ถัง

7 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,200.00          3,200.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

บว 7436 ขก,บย 422 ขก, หนองเรือ 3,200.00               

ประจําเดือน พฤษภาคม 2561

8 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,800.00          5,800.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

กท 665 ขก,กจ 4300 ขก,นข 4394 ขก หนองเรือ 5,800.00               

ประจําเดือน พฤษภาคม 2561

9 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 210.00            210.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

(สาธารณสุข) หนองเรือ 210.00                 

ประจําเดือน พฤษภาคม 2561

10 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 21,300.00        21,300.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

(สาธารณสุข)กําจัดขยะมูลฝอยฯ หนองเรือ 21,300.00             

ประจําเดือน พฤษภาคม 2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน พฤษภาคม  2561

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ 

งบประมาณ) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ

11 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,000.00          2,000.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

(กองชาง) หนองเรือ 2,000.00               

ประจําเดือน พฤษภาคม 2561

12 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80.00              80.00           เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

(กองคลัง) หนองเรือ 80.00                   

ประจําเดือน พฤษภาคม 2561

13 น้ําดื่ม  ขนาด  20  ลิตร 300.00            300.00         เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 114/61

ประจําเดือน พฤษภาคม 2561 300.00                 ลว. 1 พ.ค. 61

จํานวน  20 ถัง (รร.ทต.หนองเรือ)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน พฤษภาคม  2561

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ
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