
 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงิน และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ

1 ซื้อลูกโปง 1,100.00          1,100.00       เฉพาะเจาะจง รานสวางพาณิชย รานสวางพาณิชย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 51/61

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 1,100.00               ลว. 11 ม.ค. 61

ประจําป 2561

2 ซื้อพลุสายรุง 900.00            900.00         เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 52/61

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 900.00                 ลว. 11 ม.ค. 61

ประจําป 2561

3 วัสดุสํานักงาน จํานวน 16 รายการ 17,395.00        17,395.00     เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 53/61

(สํานักปลัด) 17,395.00             ลว. 16 ม.ค. 61

4 วัสดุเชื้อเพลิงแกส LPG 112,560.00      11,260.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ท.ีปโตรเลียม บริษัท เค.ท.ีปโตรเลียม เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 54/61

ประจําเดือน มกราคม 2561 11,260.00             ลว. 22 ม.ค. 61

5 ของขวัญ ของรางวัล 29,965.00        29,965.00     เฉพาะเจาะจง หจก.สวางพาณิชย หจก.สวางพาณิชย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 50/61

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 29,965.00             ลว. 11 ม.ค. 61

ประจําป 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  มกราคม 2561

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน มกราคม  พ.ศ.  2561



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ 

งบประมาณ) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซือ

6 น้ําดื่มชนิดถังใส ขนาด 20 ลิตร 750.00            750.00         เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน 50 ถัง 750.00                     เลขที่ 42/2561

ลว. 3 ม.ค. 61

7 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,500.00          4,500.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรหนองเรือ สหกรณการเกษตรฯ เสนอราคาต่ําสุด

กจ 4300 ขก,กท 665 ขก,นข 4394 4,500.00               

8 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,000.00          4,000.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรหนองเรือ สหกรณการเกษตรฯ เสนอราคาต่ําสุด

บย 422 ขก,บว 7436 ขก,85-4147 4,000.00               

9 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 22,000.00        22,000.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรหนองเรือ สหกรณการเกษตรฯ เสนอราคาต่ําสุด

83-9729,84-5333,82-9093 22,000.00             

เครื่องตัดหญา  441-57-0020-28

10 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 140.00            140.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรหนองเรือ สหกรณการเกษตรฯ เสนอราคาต่ําสุด

คกว 513 140.00                 

(สาธารณสุข)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  มกราคม 2561

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน มกราคม  พ.ศ.  2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ 

งบประมาณ) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ

11 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,270.00          3,270.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรหนองเรือ สหกรณการเกษตรฯ เสนอราคาต่ําสุด

คกว 513 3,270.00               

(กองชาง)

12 น้ําดื่มชนิดถังใส ขนาด 20 ลิตร 750.00            750.00         เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด

จํานวน 50 ถัง 750.00                 

13 หนังสือพิมพรายวัน 630.00            630.00         เฉพาะเจาะจง นายโกมุท  แพงสรอย นายโกมุท  แพงสรอย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

ประจําเดือนมกราคม 2561 630.00                 เลขที่ 43/2561

ลว. 3 ม.ค. 61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  มกราคม 2561

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน มกราคม  พ.ศ.  2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

1 จางเหมาทําปายไวนิลพระบรม 2,200.00          2,200.00        เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ฉายาลักษณ ร.10 2,200.00                        เลขที่ 36/61

ลว 11 ม.ค. 61

2 จางเหมาจัดหาเต็นท โคงการจัด 2,700.00          2,700.00        เฉพาะเจาะจง นายพุด  ดีโม นายพุด  ดีโม เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

วันเด็กแหงชาติ ประจําป 2561 2,700.00                        เลขที่ 38/61

ลว 11 ม.ค. 61

3 จางเหมาจัดทําอาหารวางและ 3,750.00          3,750.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรินทร ฝนตะ นางสาวไพรินทร ฝนตะ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

เครื่องดื่ม โครงการจัดงานวันเด็ก 3,750.00                        เลขที่ 39/61

แหงชาติ ประจําป 2561 ลว 12 ม.ค. 61

4 จางเหมาอาหาร ของหวาน 9,000.00          9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายคําแปลง  ปอมสุวรรณ นายคําแปลง  ปองสุวรรณ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 9,000.00                        เลขที่ 35/61

ประจําป 2561 ลว 11 ม.ค. 61

5 คาจางเหมาเครื่องเสียง ตาม 5,000.00          5,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอุทร  หลวงยา นายอุทร  หลวงยา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 5,000.00                        เลขที่ 37/61

ประจําป 2561 ลว 11 ม.ค. 61

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน  มกราคม 2561

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน มกราคม  พ.ศ.  2561

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

6 บํารุงและซอมแซมรถยนตดับเพลิง 10,300.00        10,300.00      เฉพาะเจาะจง รานพงษการชาง รานพงษการชาง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ทะเบียน บว 7436 10,300.00                      เลขที่ 40/61

ลว 23 ม.ค. 61

7 จางเหมาซอมแซมและบํารุงรักษา 3,800.00          3,800.00        เฉพาะเจาะจง รานพงษการชาง รานพงษการชาง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

รถยนตสวนกลาง ทะเบียน 3,800.00                        เลขที่ 42/61

กจ 4300 ขก ลว 31 ม.ค. 61

8 จางเหมาซอมแซมเครื่องสูบน้ํา 350.00            350.00          เฉพาะเจาะจง รานพงษการชาง รานพงษการชาง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

หมายเลข 631-56-0001 350.00                          เลขที่ 41/61

ลว 30 ม.ค. 61

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน  มกราคม 2561

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน มกราคม  พ.ศ.  2561

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)
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