
 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

1 จางเหมาซอมแซมรถบรรทุกขยะ 2,780.00          2,780.00        เฉพาะเจาะจง นานาอะไหลยนต นานาอะไหลยนต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

2,780.00                        เลขที่ 46/61

ลว. 16 ก.พ. 61

2 ซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 500.00            500.00          เฉพาะเจาะจง รานพีเน็ตคอมพิวเตอร รานพีเน็ตคอมพิวเตอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

416-60-0061 500.00                          เลขที่  45/61

ลว. 14 ก.พ. 61

3 จางเหมาทําปายไวนิล 200.00            200.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

จํานวน 2 ปาย 200.00                          เลขที่ 44/61

ลว. 14 ก.พ. 61

4 ซอมบํารุงรถเครนพรอมกระเชา 7,200.00          7,200.00        เฉพาะเจาะจง นานาอะไหลยนต นานาอะไหลยนต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ทะเบียน 83-4338 7,200.00                        เลขที่ 47/61

กองชาง ลว 28 ก.พ. 61

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ  2561

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ พ.ศ.  2561

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงิน และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ

1 หมึกเครื่องถายเอกสาร 15,000.00        15,000.00     เฉพาะเจาะจง ราน ไอ.ท.ีทูทาวนสัน ราน ไอ.ท.ีทูทาวนสัน เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 65/61

จํานวน 6 หลอด 15,000.00             ลว. 6 ก.พ. 61

2 แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท 9,000.00          9,000.00       เฉพาะเจาะจง รานนานาอะไหลยนต รานนานาอะไหลยนต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 66/61

บย 422 ขก 9,000.00               ลว. 6 ก.พ. 61

3 วัสดุการเกษตร จํานวน 5 รายการ 24,900.00        24,900.00     เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 55/61

24,900.00             ลว. 1 ก.พ. 61

4 วัสดุสํานักงาน จํานวน 11 รายการ 16,068.00        16,068.00     เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 67/61

16,068.00             ลว. 8 ก.พ. 61

5 หมึกปริ้นเตอร  จํานวน 4 รายการ 5,600.00          5,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.เบสทเทค โอเอ บ.เบสทเทค โอเอ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 68/61

5,600.00               ลว. 13 ก.พ. 61

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  กุมภาพันธ 2561

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ พ.ศ.  2561



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ 

งบประมาณ) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ

6 จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 3 รายการ 5,925.00          5,925.00       เฉพาะเจาะจง ราน พันธุดีกรุป จํากัด ราน พันธุดีกรุป จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

5,925.00                   เลขที่ 69/2561

ลว. 20 ก.พ. 61

7 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,500.00          4,500.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร เสนอราคาต่ําสุด

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

8 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 7,200.00          7,200.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร เสนอราคาต่ําสุด

85-4147ขก,บว 7436,บย 422 ขก หนองเรือ 7,200.00               

9 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 210.00            210.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร เสนอราคาต่ําสุด

ประจําเดือน กุมภาพันธ 61 หนองเรือ 210.00                 

(สาธารณสุข)

10 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 18,200.00        18,200.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร เสนอราคาต่ําสุด

ประจําเดือน กุมภาพันธ 61 หนองเรือ 18,200.00             

(สาธารณสุข) กําจัดขยะมูลฝอยฯ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  กุมภาพันธ 2561

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ พ.ศ.  2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ 

งบประมาณ) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ

11 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 210.00            210.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร เสนอราคาต่ําสุด

ประจําเดือน กุมภาพันธ 61 หนองเรือ 210.00                 

(กองคลัง)

12 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,000.00          2,000.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร เสนอราคาต่ําสุด

ประจําเดือน กุมภาพันธ 61 หนองเรือ 2,000.00               

(กองคลัง)

13 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 70.00              70.00           เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร เสนอราคาต่ําสุด

ประจําเดือน กุมภาพันธ 61 หนองเรือ 70.00                   

(กองศึกษา)

14 กลองดิจิตอล Nikon Coolpix A300 13,500.00        13,500.00     เฉพาะเจาะจง ราน พันธุดีกรุป จํากัด ราน พันธุดีกรุป จํากัด เสนอราคาต่ําสุด

จํานวน 1 ชุด 13,500.00             

15 น้ําดื่มชนิดถังใส ขนาด 20 ลิตร 750.00            750.00         เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 56/61

จํานวน 50 ถัง 750.00                 ลว. 28 ก.พ. 61

(สํานักปลัด)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  กุมภาพันธ 2561

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ พ.ศ.  2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ 

งบประมาณ) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซือ

16 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 48,000.00        48,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสทเทค โอเอ จํากัด บริษัท เบสทเทค ฯ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 71/61

จํานวน 3 เครื่อง 48,000.00             ลว. 28 ก.พ. 61

17 หนังสือพิมพรายวัน 600.00            600.00         เฉพาะเจาะจง รานหนองเรือพาณิชย รานหนองเรือพาณิชย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 59/61

ประจําเดือน กุมภาพันธ 2561 600.00                 ลว. 1 ก.พ. 61

 

18 น้ําดื่มชนิดถังใส ขนาด 20 ลิตร 750.00            750.00         เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 57/61

จํานวน 40 ถัง 750.00                 ลว. 1 ก.พ. 61

(กองการศึกษา)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  กุมภาพันธ 2561

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ พ.ศ.  2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ
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