
 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา

 ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

1 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 61,200.00        61,200.00      เฉพาะเจาะจง รานพงษการชาง รานพงษการชาง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

รถดับเพลิง ทะเบียน บว 7436 ขก 61,200.00                เลขที่ 67/62

ลว. 1 มี.ค. 62

2 ซอมแซมวัสดุเตาเผาขยะไรมลพิษฯ 39,900.00        39,900.00      เฉพาะเจาะจง รานหนองเรือไดนาโม รานหนองเรือไดนาโม เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

39,900.00                เลขที่ 74/62

ลว. 27 มี.ค. 62

3 ซอมแซมบํารุงรักษารถยนต 3,406.35          3,406.35        เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาแกนนคร จํากัด บ.โตโยตาแกนนคร จํากัด

ทะเบียน นข 4394 ขก สาขาหนองเรือ สาขาหนองเรือ

3,406.35                  

4 จางทําปายไวนิล จํานวน 1 ปาย 300.00            300.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ตามโครงการฝกอบรมและ 300.00                    เลขที่ 76/62

ทัศนศึกษา คกก.ชุมชนฯ ป 2562 ลว. 29 มี.ค. 62

5 ซอมระบบปมน้ํารถยนตบรรทุกน้ํา 43,100.00        43,100.00      เฉพาะเจาะจง ราน 108 เซอรวิส ราน 108 เซอรวิส เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

อเนกประสงค ทะเบียน 85417 ขก 43,100.00                เลขที่ 73/62

ลว. 25 มี.ค. 62

6 จางเหมาทําปายไวนิล 240.00            240.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

(กําหนดประชุมสภาฯ) 5,600.00                  เลขที่ 75/62

ลว.28 มี.ค. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน มีนาคม 2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง
 (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา

 ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

7 คาจางบริการจัดหาเต็นและโตะ 1,900.00          1,900.00        เฉพาะเจาะจง นายพุด  ดีโม นายพุด  ดีโม เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการเทศบาลพบประชาชน 1,900.00                  เลขที่ 56/62

ประจําปงบประมาณ 2562 ลว. 4 ก.พ.62

8 คาจางบริการจัดหาเครื่องเสียง 1,500.00          1,500.00        เฉพาะเจาะจง นายอุทร  หลวงยา นายอุทร  หลวงยา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการเทศบาลพบประชาชน 1,500.00                  เลขที่ 57/62

ประจําปงบประมาณ 2562 ลว. 4 ก.พ.62

9 คาจางเหมาทําปายไวนิล 600.00            600.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการเทศบาลพบประชาชน 600.00                    เลขที่ 43/62

ประจําปงบประมาณ 2562 ลว. 1 ก.พ.62

10 คาจางเหมาทําปดประกาศเกี่ยวกับ 27,000.00        27,000.00      เฉพาะเจาะจง นายพัฒนสิทธิ์  แสนวงษ นายพัฒนสิทธิ์  แสนวงษ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

วันเลือกตั้ง จํานวน  9  อัน 27,000.00                เลขที่ 59/62

ลว. 8 ก.พ.62

11 คาจางเหมาประกอบอาหารวางและ 5,000.00          5,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี  ดีโม นางสาวสาวิตรี  ดีโม เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

เครื่องดื่ม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 5,000.00                  เลขที่ 63/62

ในการจัดการขยะ ป พ.ศ. 2562 ลว. 11 ก.พ.62

12 คาจางทําปายไวนิล จํานวน 6 ปาย 1,786.00          1,786.00        เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ตาม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 1,786.00                  เลขที่ 61/62

ในการจัดการขยะ ป พ.ศ. 2562 ลว. 11 ก.พ.62

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง
 (วงเงิน

งบประมาณ)

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน มีนาคม 2562



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา

 ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

13 คาจางบริการจัดหาเครื่องเสียง 1,500.00          1,500.00        เฉพาะเจาะจง นายอุทร  หลวงยา นายอุทร  หลวงยา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ตาม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 1,500.00                  เลขที่ 62/62

ในการจัดการขยะ ป พ.ศ. 2562 ลว. 11 ก.พ.62

14 คาจางบริการจัดหาเต็นและโตะ 1,200.00          1,200.00        เฉพาะเจาะจง นายพุด  ดีโม นายพุด  ดีโม เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการเทศบาลพบประชาชน 1,200.00                  เลขที่ 64/62

ประจําปงบประมาณ 2562 ลว. 12 ก.พ.62

15 จางเหมาซอมแซมรถบรรทุกขยะ 870.00            870.00          เฉพาะเจาะจง รานนานาอะไหลยนต รานนานาอะไหลยนต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ทะเบียน 83-9729 ขก 870.00                    เลขที่ 66/62

(เปลี่ยนยาง) ลว. 21 ก.พ.62

16 จางเหมาผูปฏิบัติงานเขียนแบบและ 63,579.00        63,579.00      เฉพาะเจาะจง นายภัทรพงศ  อองยิ่ง นายภัทรพงศ  อองยิ่ง เสนอราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจาง

งานสํารวจโครงการและอื่น ๆ 63,579.00                เลขที่ 36/62

(ก.พ.62-ก.ย.62) ลว. 4 ก.พ. 62

17 จางเหมาซอมแซมและบํารุงรักษารถ 1,500.00          1,500.00        เฉพาะเจาะจง รานพงษการชาง รานพงษการชาง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

บรรทุกน้ําอเนกประสงค 1,500.00                  เลขที่ 65/62

ทะเบียน บย 422 ขก ลว. 13 ก.พ.62

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน มีนาคม 2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง
 (วงเงิน

งบประมาณ)


	จ้าง

