
 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงิน  และราคาที่เสนอ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

1 หนังสือพิมพ  600.00            600.00         เฉพาะเจาะจง รานหนองเรือพาณิชย รานหนองเรือพาณิชย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 43/2563

600.00                 ลว. 3 ก.พ.63

2 น้ําดื่มชนิดถังใส  ขนาด  20  ลิตร 1,050.00          1,050.00       เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 44/2563

จํานวน 70 ถัง (สป) 1,050.00              ลว. 3 ก.พ.63

3 น้ําดื่มชนิดถังใส  ขนาด  20  ลิตร 450.00            450.00         เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 45/2563

จํานวน 20 ถัง (กองการศึกษา) 450.00                 ลว. 3 ก.พ.63

4 ผาประดับ (สีชมพ,ูสีขาว,สีเหลือง) 20,400.00           20,400.00        เฉพาะเจาะจง รานชัญญาพาณิชย รานชัญญาพาณิชย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  46/2563

จํานวน  11  มวน 20,400.00                 ลว. 4 ก.พ.63

5 กรอบรูปขนาด A4 กรอบทอง 24,000.00        24,000.00     เฉพาะเจาะจง รานทิพยเวชช รานทิพยเวชช เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 47/2563

ลายไทย 24,000.00             ลว. 4 ก.พ.63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  กุมภาพันธ  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  29  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2563

 ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ



 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

 และราคาที่เสนอ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง
 ราคาทีตกลงซือ ในการซือ

6 วัสดุกอสราง 1,490.00          1,490.00       เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 48/2563

1,490.00              ลว. 6 ก.พ.63

7 ถุงมือหนัง งานไฟฟา 500.00            500.00         เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 49/2563

500.00                 ลว. 6 ก.พ.63

8 วัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 3,480.00          3,480.00       เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 50/2563

3,480.00              ลว. 6 ก.พ.63

6 คาหมึกเครื่องพิมพ 7,275.00          7,275.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เบสทเทค โอเอ บจ.เบสทเทค โอเอ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 51/2563

 ลว. 17 ก.พ.63

7,275.00              

7 วัสดุสํานักงาน 4,860.00          4,860.00       เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 52/2563

4,860.00              ลว. 18 ก.พ.63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  กุมภาพันธ  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  29  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ

 ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และ (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 และราคาที่เสนอ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาทีตกลงซือ ในการซือ

8 สายยางสงน้ํา  จํานวน 1 เสน 1,700.00             1,700.00          เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  53/2562

1,700.00                   ลว. 26 ก.พ.63

9 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 1,135.00          1,135.00       เฉพาะเจาะจง รานวิชิตการไฟฟา รานวิชิตการไฟฟา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 54/2563

1,135.00              ลว. 28 ก.พ.63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  กุมภาพันธ  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  29  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

 (วงเงินงบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

1 วัสดุตามโครงการ 11,600.00        11,600.00      เฉพาะเจาะจง รานวัฒนกาล รานวัฒนกาล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  58/2563

พระบรมราชินีฯ 11,600.00                        ลว. 5 ก.พ. 63

2 จางเหมาทําปายไวนิล 672.00            672.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  59/2563

672.00                            ลว. 5  ก.พ.63

3 จางเหมาบริการเปลี่ยนพระบรม 47,250.00        47,250.00      เฉพาะเจาะจง รานพรอมภัณฑการคา รานพรอมภัณฑการคา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  60/2563

ฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยูหัว 47,250.00                        ลว. 6 ก.พ. 63

จํานวน  35 ชุด

4 เปลี่ยนกระจกประตูสํานักงาน 700.00            700.00          เฉพาะเจาะจง นายนิโรจน  สินนา นายนิโรจน  สินนา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  61/2563

700.00                            ลว. 6 ก.พ. 63

5 ซอมแซมเตาเผาขยะไรมลพิษ 42,800.00        42,800.00      เฉพาะเจาะจง กิจการรวมคาสมารตแกรนด กิจการรวมคาสมารตแกรนด เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  62/2563

ชุดสายพานลําเรียง สมารต โกลด 42,800.00                        ลว. 6 ก.พ. 63

6 ปะยางรถจักรยานยนต 140.00            140.00          เฉพาะเจาะจง รานไพโรจนยานยนต รานไพโรจนยานยนต เสนอราคาต่ําสุด บิลเงินสด

ทะเบียน 1 กง 556 140.00                            เลขที่ 3/20

ลว. 11 ก.พ. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน  กุมภาพันธ  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  29  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

7 เปลี่ยนราวเกียร เฟองเกียร 7,300.00          7,300.00        เฉพาะเจาะจง รานพงษการชาง รานพงษการชาง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  63/2563

น้ํามันเกียร 7,300.00                          ลว. 12 ก.พ. 63

8 วัสดุสํานักงาน ตรายาง 3,980.00          3,980.00        เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  64/2563

3,980.00                          ลว. 12 ก.พ. 63

9 ซอมเครื่องปรับอากาศ 8,500.00          8,500.00        เฉพาะเจาะจง รานลือชัยแอร รานลือชัยแอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  65/2563

8,500.00                          ลว. 18 ก.พ. 63

10 คาสูบสิ่งปฏิกูล 800.00            800.00          เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน  นาฬิกูล นางอมรรัตน  นาฬิกูล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  66/2563

800.00                            ลว. 18 ก.พ. 63

11 ปายไวนิล 800.00            800.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  67/2563

2,500.00                          ลว. 25 ก.พ. 63

12 จางเหมาซอมแซมคอมพิวเตอร 2,500.00          2,500.00        เฉพาะเจาะจง รานพีเน็ตคอมพิวเตอร รานพีเน็ตคอมพิวเตอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  68/2563

หมายเลข 416-60-0061 2,500.00                          ลว. 26 ก.พ. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน  กุมภาพันธ  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  29  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

13 จางเหมาซอมแซมคอมพิวเตอร 2,500.00          2,500.00        เฉพาะเจาะจง รานพีเน็ตคอมพิวเตอร รานพีเน็ตคอมพิวเตอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  68/2563

หมายเลข 416-60-0061 2,500.00                          ลว. 26 ก.พ. 63

14 เปลี่ยนยอยเพลากลาง 1,500.00          1,500.00        เฉพาะเจาะจง รานพงษการชาง รานพงษการชาง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  69/2563

ทะเบียน ตฒ 7283 ขก 1,500.00                          ลว. 26 ก.พ. 63

15 จางเหมาทําโตะจําหนายอาหาร 43,620.00        43,620.00      เฉพาะเจาะจง นายทานิล  เกาะมูล นายทานิล  เกาะมูล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  70/2563

จํานวน 15 ตัว 43,620.00                        ลว. 28 ก.พ. 63

16 ซอมแซมเตาเผาขยะไรมลพิษ 139,100.00      139,100.00    เฉพาะเจาะจง กิจการรวมคาสมารตแกรนด กิจการรวมคาสมารตแกรนด เสนอราคาต่ําสุด สัญญจางทั่วไป

สมารต โกลด 139,100.00                      เลขที่  1/63 

ลว. 20 ก.พ. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน  กุมภาพันธ  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  29  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)
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