
 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงิน และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ

1 จัดซื้อตนไม และดิน 6,750.00             6,750.00          เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

ตามโครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่ 6,750.00                เลขที่ 156/62

สีเขียวของชุมชนฯ ลว. 5 ส.ค. 62

2 จัดซื้อวัสดุ ผาเย็น กระดาษชําระ ฯ 1,820.00             1,820.00          เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

ตามโครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่ 6,750.00                เลขที่ 155/62

สีเขียวของชุมชนฯ ลว. 5 ส.ค. 62

3 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ จํานวน  6  รายการ 11,000.00        11,000.00     เฉพาะเจาะจง รานวัฒนกาล รานวัฒนกาล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 11,000.00          เลขที่ 158/2562

พันปหลวง ป 2562 ลว. 8 ส.ค. 62

4 ธงสัญลักษณ ,ผาประดับ จํานวน 2 รายการ 10,500.00        10,500.00     เฉพาะเจาะจง รานทิพยเวชย รานทิพยเวชย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 10,500.00          เลขที่ 157/2562

พันปหลวง ป 2562 ลว. 8 ส.ค. 62

5 วัสดุสํานักงาน  จํานวน 9  รายการ 10,768.00        10,768.00     เฉพาะเจาะจง รานทิพยเวชย รานทิพยเวชย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

10,768.00          เลขที่ 159/2562

ลว. 20 ส.ค. 62

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน สิงหาคม 2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2562



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ คัดเลือกและ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

และราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

6 วัสดุสํานักงาน   จํานวน  4 รายการ 10,380.00        10,380.00     เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

10,380.00          เลขที่ 160/2562

ลว. 20 ส.ค. 62

7 วัสดุยานพาหนะ จํานวน 2 รายการ 1,260.00          1,260.00       เฉพาะเจาะจง ราน ช.เจริญยนต ราน ช.เจริญยนต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

1,260.00            เลขที่ 165/2562

ลว. 27 ส.ค. 62

8 แบตเตอรี่ จํานวน 2 ลูก 5,800.00          5,800.00       เฉพาะเจาะจง ราน ช.เจริญยนต ราน ช.เจริญยนต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

5,800.00            เลขที่ 163/2562

ลว. 22 ส.ค. 62

9 น้ํามันเครื่อง 4 T 4 จังหวะ 2,160.00          2,160.00       เฉพาะเจาะจง ราน ช.เจริญยนต ราน ช.เจริญยนต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

ขนาด 0.70 ลิตร จํานวน 24 กระปุก เลขที่ 164/2562

2,160.00                ลว. 27 ส.ค. 62

10 วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน  11 รายการ 2,580.00          2,580.00       เฉพาะเจาะจง รานวิชิตการไฟฟา รานวิชิตการไฟฟา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

2580 เลขที่ 166/2562

ลว. 29 ส.ค. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน สิงหาคม 2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ คัดเลือกและ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

และราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

11 น้ําดื่มชนิดถังใส ขนาด  20  ลิตร 1,050.00          1,050.00       เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน 70  ถัง 1,050.00            เลขที่  153/2562

ประจําเดือน  สิงหาคม  2562 ลว. 1 ส.ค. 62

12 น้ําดื่มชนิดถังใส ขนาด  20  ลิตร 450.00            450.00         เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน 40  ถัง 450.00              เลขที่  154/2562

ประจําเดือน  สิงหาคม  2562 ลว. 1 ส.ค. 62

13 หนังสือพิมพรายวัน  จํานวน 63 ฉบับ 630.00            630.00         เฉพาะเจาะจง รานหนองเรือพาณิชย รานหนองเรือพาณิชย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

630.00              เลขที่ 152/2562

ลว. 1 ส.ค. 62

14 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 7,900.00          7,900.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร เสนอราคาต่ําสุด

กจ 4300 ขก ,กท 665 ขก, นข 4394 หนองเรือ จํากัด 7,900.00            

ประจําเดือน ส.ค.62

15 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80.00              80.00           เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร เสนอราคาต่ําสุด

(กองคลัง) หนองเรือ จํากัด 80.00                

ประจําเดือน ส.ค.62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน สิงหาคม 2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ

เหตุผลที่

คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ คัดเลือกและ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

และราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

16 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 320.00            320.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

กองสาธารณสุข หนองเรือ จํากัด 320.00              

ประจําเดือน ส.ค.62

17 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,400.00          5,400.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

กองชาง หนองเรือ จํากัด 5,400.00            

ประจําเดือน ส.ค.62

18 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80.00              80.00           เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

กองการศึกษา หนองเรือ จํากัด 80.00                

ประจําเดือน ส.ค.62

19 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 24,300.00        24,300.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

งานกําจัดขยะมูลฝอย หนองเรือ จํากัด 24,300.00          

ประจําเดือน ส.ค.62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน สิงหาคม 2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ
 (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา

 ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

1 ซอมแซมรถเครนพรอมกระเชา 350.00            350.00          เฉพาะเจาะจง พจ.อ.หญิงอรอนงค สลับศรี พจ.อ.หญิงอรอนงค

ทะเบียน 83-4338 350.00                    

2 ซอมแซมรถตักหนาขุดหลัง 1,850.00          1,850.00        เฉพาะเจาะจง พจ.อ.หญิงอรอนงค สลับศรี พจ.อ.หญิงอรอนงค

ตฒ 7283 ขก 1,850.00                  

3 จางเหมาทําปายไวนิล 600.00            600.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

จํานวน  1  รายการ 600.00                    เลขที่ 139/62

ตามโครงการเทศบาลพบปะประชาชน ลว. 5 ส.ค. 62

4 เชาเกาอี้ โตะ เต็นท 1,300.00          1,300.00        เฉพาะเจาะจง นายพุด  ดีโม นายพุด  ดีโม เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ตามโครงการเทศบาลพบปะประชาชน 1,300.00                  เลขที่ 138/62

ลว. 5 ส.ค. 62

5 จางเหมาเครื่องเสียง 3,500.00          3,500.00        เฉพาะเจาะจง นายอุทร   หลวงยา นายอุทร   หลวงยา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ตามโครงการเทศบาลพบปะประชาชน 3,500.00                  เลขที่ 140/62

ลว. 5 ส.ค. 62

6 จางเหมาจัดหาอาหารวาง 5,000.00          5,000.00        เฉพาะเจาะจง นางวาสนา  ละเหลา นางวาสนา  ละเหลา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ตามโครงการเทศบาลพบปะประชาชน 5,000.00                  เลขที่ 141/62

ลว. 5 ส.ค. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือนสิงหาคม 2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง
 (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา

 ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

7 จางเหมาทําพุมดอกไมสด 1,500.00          1,500.00        เฉพาะเจาะจง รานวัฒนกาล รานวัฒนกาล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ตามโครงการเทศบาลพบปะประชาชน 1,500.00                  เลขที่ 142/62

ลว. 5 ส.ค. 62

8 จางเหมาทําปายไวนิล 800.00            800.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ตามโครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่ 800.00                    เลขที่ 144/62

สีเขียวของชุมชนฯ ลว. 5 ส.ค. 62

9 เชาเต็นท 600.00            600.00          เฉพาะเจาะจง นายพุด  ดีโม นายพุด  ดีโม เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ตามโครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่ 600.00                    เลขที่ 145/62

สีเขียวของชุมชนฯ ลว. 5 ส.ค. 62

10 จางเหมาเครื่องเสียง 4,000.00          4,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอุทร   หลวงยา นายอุทร   หลวงยา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ตามโครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่ 4,000.00                  เลขที่ 143/62

สีเขียวของชุมชนฯ ลว. 5 ส.ค. 62

11 จางเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม 6,250.00          6,250.00        เฉพาะเจาะจง นางปานทิพย ลาฝอย นางปานทิพย ลาฝอย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ตามโครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่ 6,250.00                  เลขที่ 146/62

สีเขียวของชุมชนฯ ลว. 5 ส.ค. 62

12 จัดหาพัด จํานวน  6  ตัว 300.00            300.00          เฉพาะเจาะจง นายพุด  ดีโม นายพุด  ดีโม เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 300.00                    เลขที่ 150/62

พันปหลวง ป 2562 ลว. 9 ส.ค. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือนสิงหาคม 2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง
 (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา

 ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

13 จางเหมาเครื่องเสียง 7,000.00          7,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอุทร   หลวงยา นายอุทร   หลวงยา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 7,000.00                  เลขที่ 148/62

พันปหลวง ป 2562 ลว. 7 ส.ค. 62

14 จางเหมาทําปายไวนิล 5,440.00          5,440.00        เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5,440.00                  เลขที่ 147/62

พันปหลวง ป 2562 ลว. 7 ส.ค. 62

15 ลางเครื่องปรับอากาศ จํานวน 4 เครือง 1,000.00          1,000.00        เฉพาะเจาะจง รานลือชัยแอร รานลือชัยแอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

เปลี่ยนรันนิ่งคาปาซิเตอร 1,000.00                  เลขที่ 151/62

จํานวน  2  เครื่อง ลว. 20 ส.ค. 62

16 จางถายเอกสาร พรอมเขาเลม 11,103.75        11,103.75      เฉพาะเจาะจง ราน พ.ีพ.ีเซ็นเตอร ราน พ.ีพ.ีเซ็นเตอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

11,103.75                เลขที่ 149/62

ลว. 8 ส.ค. 62

17 จางเหมาซอมรถ ทะเบียน 4300 ขก 7,730.00          7,730.00        เฉพาะเจาะจง รานพงษการชาง รานพงษการชาง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

7,730.00                  เลขที่ 152/62

ลว. 20 ส.ค. 62

18 จัดหาเครื่องปรับอากาศ 120,200.00      120,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ประเสริฐโทรทัศน บริษัท ประเสริฐโทรทัศน เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ขนาด 24,000 บีทียู (2 เครื่อง) 889 จํากัด 120,200.00              เลขที่ 150/62

ขนาด  18,000 บีทียู (2 เครื่อง) ลว. 9 ส.ค. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือนสิงหาคม 2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง
 (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา

 ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

19 จางเหมาบริการปฏิบัติงานดานธุรการ 16,000.00        16,000.00      เฉพาะเจาะจง นางปรินทร  จันทศิลป นางปรินทร  จันทศิลป เสนอราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจาง

กองการศึกษา 16,000.00                เลขที่ 44/62

ลว. 1 ส.ค. 62

20 จางเหมาทําปายไวนิล พรอมโครงไม 940.00            940.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

จํานวน 2 ปาย 940.00                    เลขที่ 153/62

ลว. 28 ส.ค. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือนสิงหาคม 2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง
 (วงเงิน

งบประมาณ)
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