
 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงินงบประมาณ)  และราคาที่เสนอ  และ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

1 หนังสือพิมพ  690.00            690.00         เฉพาะเจาะจง รานหนองเรือพาณิชย รานหนองเรือพาณิชย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ31.1/2563

 (ไทยรัฐ,เดลินิวส,มติชน) 690.00              ลว.  2 ม.ค. 63

2 น้ําดื่มชนิดถังใส  ขนาด  20  ลิตร 1,050.00          1,050.00       เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 31.2/2563

จํานวน  70 ถัง (สํานักปลัด) 1,050.00            ลว.  2 ม.ค. 63

3 น้ําดื่มชนิดถังใส  ขนาด  20  ลิตร 600.00            600.00         เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 31.3/2563

จํานวน  45 ถัง (กองการศึกษา) 600.00              ลว.  2 ม.ค. 63

4 คาวัสดุเชื้อเพลิง 100,000.00      100,000.00   เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขาย

หนองเรือ หนองเรือ เลขที่  2/63

100,000.00         ลว.  2 ม.ค. 63

5 คาวัสดุอุปกรณวันเด็กแหงชาติ 3,845.00          3,845.00       เฉพาะเจาะจง รานทิพยเวชช รานทิพยเวชช เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 32/2563

ป 2563 3,845.00            ลว.  7 ม.ค. 63

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน มกราคม 2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน มกราคม  พ.ศ.  2563



 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงินงบประมาณ)  และราคาทีเสนอ  และ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

6 ขนมสําเร็จรูปวันเด็กแหงชาติ ป 63 8,250.00          8,250.00       เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 33/2563

8,250.00            ลว.  7 ม.ค. 63

7 วัสดุอุปกรณตกแตงเวที 21,220.00        21,220.00     เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 34/2563

วันเด็กแหงชาติ ป 2563 21,220.00          ลว.  8 ม.ค. 63

8 วัสดุกอสราง  จํานวน  2 รายการ 55,500.00        55,500.00     เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 35/2563

55,500.00          ลว.  8 ม.ค. 63

9 ดอกไมประดับเวที 2,400.00          2,400.00       เฉพาะเจาะจง รานวัฒนกาล รานวัฒนกาล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 36/2563

2,400.00            ลว.  9 ม.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน มกราคม 2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน มกราคม  พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ



 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงินงบประมาณ)  และราคาที่เสนอ  และ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

10 ของรางวัล 27,100.00        27,100.00     เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 37/2563

สําหรับโครงการวันเด็กแหงชาติ ลว.  9 ม.ค. 63

ป 2563 27,100.00          

11 วัสดุโครงการบานนาอยูชุมชน 10,000.00        10,000.00     เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 38/2563

นามอง 10,000.00          ลว.  10 ม.ค. 63

12 คา ADAPTER 2,500.00          2,500.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เบสทเทค โอเอ บจ.เบสทเทค โอเอ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 39/2563

 ลว.  14 ม.ค. 63

2,500.00            

13 จัดซื้อชุดกีฬาตามโครงการแขงขัน 23,155.00        23,155.00     เฉพาะเจาะจง รานเอสดี สกรีน รานเอสดี สกรีน เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 40/2563

กีฬา ป 2563 23,155.00          ลว.  21 ม.ค. 63

14 วัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 4,050.00          4,050.00       เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 41/2563

4,050.00            ลว.  22 ม.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน มกราคม 2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน มกราคม  พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ



 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงินงบประมาณ)  และราคาที่เสนอ  และ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

15 จัดซื้อยาตามโครงการแขงขันกีฬา 4,340.00          4,340.00       เฉพาะเจาะจง บานยาหนองเรือ บานยาหนองเรือ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 42/2563

ป 2563 4,340.00            ลว.  23 ม.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน มกราคม 2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน มกราคม  พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

1 จางทําปายไวนิล 3,050.00          3,050.00        เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  38/2563

3,050.00                          ลว. 7 ม.ค. 63

2 เปลี่ยนลูกปนรถ 5,600.00          5,600.00        เฉพาะเจาะจง รานชมพูเซอรวิส รานชมพูเซอรวิส เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  39/2563

5,600.00                          ลว. 8 ม.ค. 63

3 จางเหมาจัดหานางรํา 25,000.00        25,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสุรีรัตน เหลาสอาด นางสุรีรัตน เหลาสอาด เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  40/2563

งานฮีตฮอยหนองเรือ 25,000.00                        ลว. 8 ม.ค. 63

4 จางเหมาจัดหาเต็นท 4,000.00          4,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.อุษ  ศรีพนัก น.ส.อุษ  ศรีพนัก เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  41/2563

25,000.00                        ลว. 9 ม.ค. 63

5 คาเครี่องเสียง 5,000.00          5,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอุทร  หลวงยา นายอุทร  หลวงยา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  42/2563

โครงการวันเด็กแหงชาติ ป 2563 5,000.00                          ลว. 9 ม.ค. 63

6 จางเหมาประกอบอาหารวางฯ 5,000.00          5,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.สิรินภา อะโนวัน น.ส.สิรินภา อะโนวัน เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  43/2563

โครงการวันเด็กแหงชาติ ป 2563 5,000.00                          ลว. 9 ม.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือนมกราคม 2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน มกราคม พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

7 เชาชุดหมี 6,000.00          6,000.00        เฉพาะเจาะจง รานเจสาวชุดเชา รานเจสาวชุดเชา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  44/2563

โครงการวันเด็กแหงชาติ ป 2563 6,000.00                          ลว. 9 ม.ค. 63

8 จางเหมาจัดหาอาหาร 12,000.00        12,000.00      เฉพาะเจาะจง นายคําแปลง  ปอมสุวรรณ นายคําแปลง  ปอมสุวรรณ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  45/2563

โครงการวันเด็กแหงชาติ ป 2563 12,000.00                        ลว. 9 ม.ค. 63

9 ลงโปรแกรม วินโด 2,000.00          2,000.00        เฉพาะเจาะจง รานพีเน็ตคอมพิวเตอร รานพีเน็ตคอมพิวเตอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  46/2563

2,000.00                          ลว. 9 ม.ค. 63

10 คาเครี่องเสียง 5,000.00          5,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอุทร  หลวงยา นายอุทร  หลวงยา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  47/2563

โครงการฮีตฮอยป 2562 5,000.00                          ลว. 9 ม.ค. 63

11 จางเหมาจัดทําพิธีสักการะ 50,000.00        50,000.00      เฉพาะเจาะจง นายวัฒนา  ธรรมวงษ นายวัฒนา  ธรรมวงษ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  48/2563

บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 50,000.00                        ลว. 9 ม.ค. 63

12 จางทําปายไวนิล 2,754.00          2,754.00        เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  49/2563

2,754.00                          ลว. 9 ม.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือนมกราคม 2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน มกราคม พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

13 จางทําปายไวนิล 966.00            966.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  50/2563

966.00                            ลว. 9 ม.ค. 63

14 โครงการยกระดับคอนกรีตฯ 199,000.00      199,000.00    ประกาศ หจก.จูนคอนสตรัคชั่น หจก.จูนคอนสตรัคชั่น เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง  1/2563

(ซอยหอมหวล 5 ) เชิญชวน 199,000.00                      ลว. 9 ม.ค. 63

15 จางเหมารื้อถอนศาลกลางน้ํา 21,700.00        21,700.00      เฉพาะเจาะจง นายกิตติ  สิงหชู นายกิตติ  สิงหชู เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  51/2563

21,700.00                        ลว. 13 ม.ค. 63

16 ลงโปรแกรม วินโด 2,000.00          2,000.00        เฉพาะเจาะจง รานพีเน็ตคอมพิวเตอร รานพีเน็ตคอมพิวเตอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  52/2563

สแกนไวรัส และเก็บขอมูล 2,000.00                          ลว. 14 ม.ค. 63

17 ถายเอกสาร 1,449.00          1,449.00        เฉพาะเจาะจง รานพีพีเซ็นเตอร รานพีพีเซ็นเตอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  53/2563

1,449.00                          ลว. 14 ม.ค. 63

18 ลงโปรแกรม วินโด 4,000.00          4,000.00        เฉพาะเจาะจง รานพีเน็ตคอมพิวเตอร รานพีเน็ตคอมพิวเตอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  54/2563

สแกนไวรัส และเก็บขอมูล 4,000.00                          ลว. 23 ม.ค. 63

เปลี่ยเมนบอรด

 (วงเงิน

งบประมาณ)

วิธีจาง ราคากลางงานที่จัดจางลําดับที่

วันที่  31  เดือน มกราคม พ.ศ.  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือนมกราคม 2563



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

19 จางทําปายไวนิล 600.00            600.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  55/2563

600.00                            ลว. 23  ม.ค. 63

20 เปลี่ยนเมนบอรดโทรทัศน 3,250.00          3,250.00        เฉพาะเจาะจง รานพีเน็ตคอมพิวเตอร รานพีเน็ตคอมพิวเตอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  56/2563

3,250.00                          ลว. 27 ม.ค. 63

21 ซอมรถบรรทุกขยะ 5,150.00          5,150.00        เฉพาะเจาะจง รานพงษการชาง รานพงษการชาง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  57/2563

ทะเบียน 82-9093 5,150.00                          ลว. 27 ม.ค. 63

22 โครงการปรับปรุงถนนรอบ 467,160.00      467,160.00    ประกาศ 1.บริษัท อุดรวิภาดา จํากัด บริษัท อุดรวิภาดา จํากัด เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางที่ 2/2563

ไปรษณีย เชิญชวน 2. หจก.สินทวีสหกิจ 467,160.00                      ลว. 17 ม.ค. 63

23 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 192,374.00      192,374.00    ประกาศ 1.บริษัท อุดรวิภาดา จํากัด บริษัท อุดรวิภาดา จํากัด เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางที่ 3/2563

เทศบาล 1 ขางตลาดสด เชิญชวน 2. หจก.สินทวีขนสง 1994 192,374.00                      ลว. 17 ม.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือนมกราคม 2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน มกราคม พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)
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