
 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงิน และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ

1 จัดซื้อวัสดุเกษตรตนดอกดาวเรือง 12,000.00        12,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเศวตร  ธรรมลา นายเศวตร  ธรรมลา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 1/61

จํานวน  400 ตน 12,000.00              ลว. 24 ต.ค. 60

2 วัสดุ ตามโครงการประเพณีลอย 7,579.00          7,579.00       เฉพาะเจาะจง รานโคตะมะนานาภัณฑ รานโคตะมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 3/61

กระทง ประจําป 2560 7,579.00                ลว. 31 ต.ค. 60

3 คาวัสดุอุปกรณ (พลุ) ตาม 5,400.00          5,400.00       เฉพาะเจาะจง รานวัฒนกาล รานวัฒนกาล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 4/61

โครงการประเพณีลอยกระทง 5,400.00                ลว. 31 ต.ค. 60

ประจําป 2560 

4 วัสดุในการจัดทําเวทีตาม 48,405.00        48,405.00     เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 5/61

โครงการประเพณีลอยกระทง 48,405.00              ลว. 31 ต.ค. 60

ประจําป 2560 

5 หนังสือพิมพรายวัน 540.00            540.00         เฉพาะเจาะจง รานหนองเรือพาณิชย รานหนองเรือพาณิชย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 1/61

ประจําเดือน ตุลาคม 2560 540.00                  ลว. 24 ต.ค. 60

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  ตุลาคม  2560

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ 

งบประมาณ) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ

6 น้ําดื่มชนิดถังใส ขนาด 20 ลิตร 645.00            645.00         เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 1/61

จํานวน 43 ถัง ประจําเดือน ต.ค.60 645.00                  ลว. 24 ต.ค. 60

สํานักปลัด

7 หนังสือพิมพ 1,680.00          1,680.00       เฉพาะเจาะจง รานหนองเรือพาณิชย รานหนองเรือพาณิชย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 3/61

ประจําเดือน ตุลาคม 2560 1,680.00                ลว. 31 ต.ค. 60

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  ตุลาคม  2560

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

1 คาจางเหมาจัดทําขบวนแหตาม 30,000.00           30,000.00        เฉพาะเจาะจง นายปรีชา  สายมณีวงศ นายปรีชา  สายมณีวงศ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง เลขที่ 17/61

โครงการประเพณีลอยกระทง 30,000.00                  ลว.  31 ต.ค. 60

ประจําป 2560 

ชุมชนบูรพาและตลาดสดที่หนึ่ง

2 คาจางเหมาจัดทําขบวนแหตาม 30,000.00           30,000.00        เฉพาะเจาะจง นายปรีชา  สายมณีวงศ นายปรีชา  สายมณีวงศ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง เลขที่ 15/61

โครงการประเพณีลอยกระทง 30,000.00                  ลว.  31 ต.ค. 60

ประจําป 2560 

ชุมชนทรัพยเจริญฯ กับชุมชนรวมใจ

3 คาจางเหมาจัดทําขบวนแหตาม 30,000.00           30,000.00        เฉพาะเจาะจง นางไพรวรรณ  สุขสําราญนางไพรวรรณ  สุขสําราญ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง เลขที่ 14/61

โครงการประเพณีลอยกระทง 30,000.00                  ลว.  31 ต.ค. 60

ประจําป 2560 

ชุมชนกลางสวรรคฯ กับชุมชนทุงศรีทอง

4 คาจางเหมาจัดทําขบวนแหตาม 30,000.00           30,000.00        เฉพาะเจาะจง นางปุญญิศา  ศิริสมภาร นางปุญญิศา  ศิริสมภาร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง เลขที่ 16/61

โครงการประเพณีลอยกระทง 30,000.00                  ลว.  31 ต.ค. 60

ประจําป 2560 

ชุมชนบานใหมฯ กับชุมชนเจาพอฯ

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน  ตุลาคม  2560

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง

 (วงเงินงบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

5 จางเหมาปรับเกลี่ยขยะมูลฝอย 15,300.00           15,300.00        เฉพาะเจาะจง บ.สมารต โกลด เพาเวอร บ.สมารต โกลด เพาเวอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง เลขที่ 1/61

ปริมาณ 810 ลบ.ม. 9 ชม. 15,300.00                  ลว.  16 ต.ค. 60

6 จางเหมาทําพวงมาลาดอกไม 1,500.00             1,500.00          เฉพาะเจาะจง รานวัฒนกาล รานวัฒนกาล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง เลขที่ 2/61

วันปยะ 23 ต.ค.60 1,500.00                    ลว.  20 ต.ค. 60

7 จางเหมาวงดนตรีพรอมเวที 29,500.00           29,500.00        เฉพาะเจาะจง นางถาวร  ประทุม นางถาวร  ประทุม เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง เลขที่ 6/61

โครงการประเพณีลอยกระทง 29,500.00                  ลว.  31 ต.ค. 60

ประจําป 2560 

8 จางเหมาประกอบพิธีบวงสรวง 10,000.00           10,000.00        เฉพาะเจาะจง นางวาสนา  ละเหลา นางวาสนา  ละเหลา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง เลขที่ 13/61

โครงการประเพณีลอยกระทง 10,000.00                  ลว.  31 ต.ค. 60

ประจําป 2560 

9 จางเหมาประกอบอาหาร 20,000.00           20,000.00        เฉพาะเจาะจง นางปานทิพ  ลาฝอย นางปานทิพ  ลาฝอย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง เลขที่ 12/61

โครงการประเพณีลอยกระทง 20,000.00                  ลว.  31 ต.ค. 60

ประจําป 2560 

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน  ตุลาคม  2560

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง

 (วงเงินงบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

10 จางเหมาทําปายไวนิลตาม 8,950.00             8,950.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง เลขที่ 11/61

โครงการประเพณีลอยกระทง 8,950.00                    ลว.  31 ต.ค. 60

ประจําป 2560 

11 จางเหมาปรับเกลี่ยพื้นที่ตาม 4,300.00             4,300.00          เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ ชาลีเอน นายนิพนธ ชาลีเอน เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง เลขที่ 8/61

โครงการประเพณีลอยกระทง 4,300.00                    ลว.  31 ต.ค. 60

ประจําป 2560 

12 จางเหมาพิธีกร ตาม 2,000.00             2,000.00          เฉพาะเจาะจง นายสมสมัคร ยมนัด นายสมสมัคร ยมนัด เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง เลขที่ 9/61

โครงการประเพณีลอยกระทง 2,000.00                    ลว.  31 ต.ค. 60

ประจําป 2560 

13 จางเหมาพิธีกร ตาม 2,000.00             2,000.00          เฉพาะเจาะจง นางทัศนีย  หีบแกว นางทัศนีย  หีบแกว เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง เลขที่ 10/61

โครงการประเพณีลอยกระทง 2,000.00                    ลว.  31 ต.ค. 60

ประจําป 2560 

14 จางเหมาเต็นทตาม 800.00               800.00            เฉพาะเจาะจง นายพุด  ดีโม นายพุด  ดีโม เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง เลขที่ 7/61

โครงการประเพณีลอยกระทง 800.00                      ลว.  31 ต.ค. 60

ประจําป 2560 

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน  ตุลาคม  2560

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง

 (วงเงินงบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

15 จางเหมาจัดทําพุมดอกไมสดตาม 1,500.00             1,500.00          เฉพาะเจาะจง รานวัฒนกาล รานวัฒนกาล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง เลขที่ 4/61

โครงการประเพณีลอยกระทง 1,500.00                    ลว.  31 ต.ค. 60

ประจําป 2560 

16 จางเหมาทําปายไวนิล 1,600.00             1,600.00          เฉพาะเจาะจง รานวัฒนกาล รานวัฒนกาล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง เลขที่ 3/61

1,600.00                    ลว.  30 ต.ค. 60

17 จางเหมาคนงานคัดแยกขยะฯ 76,634.00           76,634.00        เฉพาะเจาะจง นายสันติ  ชวยเงิน นายสันติ  ชวยเงิน เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง

ประจําป 2561 76,634.00                  เลขที่ 19/61

ลว. 20 ต.ค. 60

18 จางเหมาดูแลรักษาความสะอาด 74,240.00           74,240.00        เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  ชาวเกวียน นายมนตรี  ชาวเกวียน เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง

ของศูนยบริการสาธารณะสุขฯ 74,240.00                  เลขที่ 1/61

(24 ต.ค. 60-31 ก.ค. 61) ลว. 20 ต.ค. 60

19 จางเหมาคนงานคัดแยกขยะฯ 76,634.00           76,634.00        เฉพาะเจาะจง นายภูไทย  ชาวะลัย นายภูไทย  ชาวะลัย เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง

ประจําป 2561 76,634.00                  เลขที่ 20/61

ลว. 20 ต.ค. 60

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน  ตุลาคม  2560

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง

 (วงเงินงบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

20 จางเหมาคนงานคัดแยกขยะฯ 76,634.00           76,634.00        เฉพาะเจาะจง นายสุทิศ  ชาวะลัย นายสุทิศ  ชาวะลัย เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง

ประจําป 2561 76,634.00                  เลขที่ 21/61

ลว. 20 ต.ค. 60

21 จางเหมาคนงานคัดแยกขยะฯ 76,634.00           76,634.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.กองเพ็ชร  เชื้อสาวถี น.ส.กองเพ็ชร  เชื้อสาวถี เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง

ประจําป 2561 76,634.00                  เลขที่ 22/61

จํานวน   1  ราย ลว. 20 ต.ค. 60

22 จางเหมาคนงานคัดแยกขยะฯ 76,634.00           76,634.00        เฉพาะเจาะจง นางเกี้ยว  ชาวะลัย นางเกี้ยว  ชาวะลัย เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง

ประจําป 2561 76,634.00                  เลขที่ 18/61

จํานวน   1  ราย ลว. 20 ต.ค. 60

23 จางเหมาคนงานชวยเก็บขนและ 76,634.00           76,634.00        เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย บุแกว นายอาทิตย บุแกว เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง

และกําจัดขยะฯ 76,634.00                  เลขที่ 3/61

ประจําป 2561 ลว. 20 ต.ค. 60

จํานวน   1  ราย

24 จางเหมาคนงานชวยเก็บขนและ 76,634.00           76,634.00        เฉพาะเจาะจง นายชัยยุทธ  สุตาจันทร นายชัยยุทธ  สุตาจันทร เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง

และกําจัดขยะฯ 76,634.00                  เลขที่ 6/61

ประจําป 2561 ลว. 20 ต.ค. 60

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2560

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.  2560

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง

 (วงเงินงบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

25 จางเหมาคนงานชวยเก็บขนและ 76,634.00           76,634.00        เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย  ถาวงษกลาง นายธวัชชัย  ถาวงษกลาง เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง

และกําจัดขยะฯ 76,634.00                  เลขที่ 5/61

ประจําป 2561 ลว. 20 ต.ค. 60

จํานวน   1  ราย

26 จางเหมาคนงานชวยเก็บขนและ 76,634.00           76,634.00        เฉพาะเจาะจง นายทรงวุฒิ ชวยเงิน นายทรงวุฒิ ชวยเงิน เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง

และกําจัดขยะฯ 76,634.00                  เลขที่ 4/61

ประจําป 2561 ลว. 20 ต.ค. 60

จํานวน   1  ราย

27 จางเหมาแรงงานรักษาความ 76,634.00           76,634.00        เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร  ศรีหลง นายเกรียงไกร  ศรีหลง เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง

สะอาดถนนและพื้นที่สาธารณฯ 76,634.00                  เลขที่ 7/61

ประจําป 2561 ลว. 20 ต.ค. 60

จํานวน   1  ราย

28 จางเหมาแรงงานรักษาความ 76,634.00           76,634.00        เฉพาะเจาะจง นางชุดา  พทักษกูล นางชุดา  พทักษกูล เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง

สะอาดถนนและพื้นที่สาธารณฯ 76,634.00                  เลขที่ 8/61

ประจําป 2561 ลว. 20 ต.ค. 60

จํานวน   1  ราย

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2560

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.  2560

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง

 (วงเงินงบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

29 จางเหมาแรงงานรักษาความ 76,634.00           76,634.00        เฉพาะเจาะจง นายนิยม  บัวภา นายนิยม  บัวภา เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง

สะอาดถนนและพื้นที่สาธารณฯ 76,634.00                  เลขที่ 10/61

ประจําป 2561 ลว. 20 ต.ค. 60

จํานวน   1  ราย

30 จางเหมาแรงงานรักษาความ 76,634.00           76,634.00        เฉพาะเจาะจง นางบุญรอด  ไกทอง นางบุญรอด  ไกทอง เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง

สะอาดถนนและพื้นที่สาธารณฯ 76,634.00                  เลขที่ 9/61

ประจําป 2561 ลว. 20 ต.ค. 60

จํานวน   1  ราย

31 จางเหมาแรงงานรักษาความ 76,634.00           76,634.00        เฉพาะเจาะจง นายพิบูลย  บุญมาชารี นายพิบูลย  บุญมาชารี เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง

สะอาดถนนและพื้นที่สาธารณฯ 76,634.00                  เลขที่ 15/61

ประจําป 2561 ลว. 20 ต.ค. 60

จํานวน   1  ราย

32 จางเหมาแรงงานรักษาความ 76,634.00           76,634.00        เฉพาะเจาะจง นางอําพัน  เจริญฤทธิ์ นางอําพัน  เจริญฤทธิ์ เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง

สะอาดถนนและพื้นที่สาธารณฯ 76,634.00                  เลขที่ 17/61

ประจําป 2561 ลว. 20 ต.ค. 60

จํานวน   1  ราย

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2560

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.  2560

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง

 (วงเงินงบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

33 จางเหมาแรงงานรักษาความ 76,634.00           76,634.00        เฉพาะเจาะจง นางอนงค  พลเชียงสา นางอนงค  พลเชียงสา เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง

สะอาดถนนและพื้นที่สาธารณฯ 76,634.00                  เลขที่ 16/61

ประจําป 2561 ลว. 20 ต.ค. 60

จํานวน   1  ราย

34 จางเหมาแรงงานรักษาความ 76,634.00           76,634.00        เฉพาะเจาะจง นายมณี  สมภักดี นายมณี  สมภักดี เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง

สะอาดถนนและพื้นที่สาธารณฯ 76,634.00                  เลขที่ 11/61

ประจําป 2561 ลว. 20 ต.ค. 60

จํานวน   1  ราย

35 จางเหมาแรงงานรักษาความ 76,634.00           76,634.00        เฉพาะเจาะจง นางคิ้ม  โพธิ์จันทร นางคิ้ม  โพธิ์จันทร เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง

สะอาดถนนและพื้นที่สาธารณฯ 76,634.00                  เลขที่ 14/61

ประจําป 2561 ลว. 20 ต.ค. 60

จํานวน   1  ราย

36 จางเหมาแรงงานรักษาความ 76,634.00           76,634.00        เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา  พลแจง นางสุกัญญา  พลแจง เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง

สะอาดถนนและพื้นที่สาธารณฯ 76,634.00                  เลขที่ 13/61

ประจําป 2561 ลว. 20 ต.ค. 60

จํานวน   1  ราย

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2560

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.  2560

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง

 (วงเงินงบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

37 จางเหมาแรงงานรักษาความ 76,634.00           76,634.00        เฉพาะเจาะจง นางคํากอง ริมหนองเรือ นางคํากอง ริมหนองเรือ เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง

สะอาดถนนและพื้นที่สาธารณฯ 76,634.00                  เลขที่ 12/61

ประจําป 2561 ลว. 20 ต.ค. 60

จํานวน   1  ราย

38 จางเหมาทํางานเอกสารดานงาน 76,634.00           76,634.00        เฉพาะเจาะจง นายวุฒิพงศ  บุญมาชารี นายวุฒิพงศ  บุญมาชารี เสนอราคาต่ําสุด ขอตกลงจาง

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 76,634.00                  เลขที่29/61

ประจําป 2561 ลว20  ต.ค. 60

จํานวน   1  ราย

39 จางเหมาทํางานการสังคมสง 76,634.00           76,634.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.อริยพร  ผานาค น.ส.อริยพร  ผานาค เสนอราคาต่ําสุด ขอตกลงจาง

เคราะหเบี้ยยังชีพฯ 76,634.00                  เลขที 28/61

ประจําป 2561 ลว.20  ต.ค. 60

จํานวน   1  ราย

40 จางเหมาเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 76,634.00           76,634.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.วรินทรนิภาพ หนูสี น.ส.วรินทรนิภาพ หนูสี เสนอราคาต่ําสุด ขอตกลงจาง

และดูและระบบคอมพิวเตอร 76,634.00                  เลขที 31/61

ประจําป 2561 ลว.20  ต.ค. 60

จํานวน   1  ราย

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2560

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.  2560

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง

 (วงเงินงบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

41 จางเหมาผูดูแลรักษาความสะอาด 76,634.00           76,634.00        เฉพาะเจาะจง นางบุญเงิน  พาสุวรรณ นางบุญเงิน  พาสุวรรณ เสนอราคาต่ําสุด ขอตกลงจาง

ของ ทต.หนองเรือ 76,634.00                  เลขที่ 30/61

ประจําป 2561 ลว20  ต.ค. 60

จํานวน   1  ราย

42 จางเหมาบุคลากรปฏิบัติงานดาน 76,634.00           76,634.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.เกษมณี  เรสะทาน น.ส.เกษมณี  เรสะทาน เสนอราคาต่ําสุด ขอตกลงจาง

เอกสารและบันทึกขอมูลจัดซื้อฯ 76,634.00                  เลขที 27/61

ประจําป 2561 ลว20  ต.ค. 60

จํานวน   1  ราย

43 จางเหมาผูชวยงานแผนที่ภาษี 76,634.00           76,634.00        เฉพาะเจาะจง นายประทีป  แอมปดชา นายประทีป  แอมปดชา เสนอราคาต่ําสุด ขอตกลงจาง

และทะเบียนทรัพยสินฯ 76,634.00                  เลขที 39/60

ประจําป 2561 ลว 3  ต.ค. 60

จํานวน   1  ราย

44 จางเหมาดูแลสวนสาธารณะ 42,156.00           42,156.00        เฉพาะเจาะจง นายพรมมี   นามตะบุตร นายพรมมี   นามตะบุตร เสนอราคาต่ําสุด ขอตกลงจาง

สระหนองเรือ 42,156.00                  เลขที 24/61

ประจําป 2561 ลว20  ต.ค. 60

(24 ต.ค.60-31 มี.ค.61)

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2560

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.  2560

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง

 (วงเงินงบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

45 จางเหมาดูแลสวนสาธารณะ 42,156.00           42,156.00        เฉพาะเจาะจง นายชาตรี  ศรีดาแหลม นายชาตรี  ศรีดาแหลม เสนอราคาต่ําสุด ขอตกลงจาง

สระหนองเรือ 42,156.00                  เลขที 25/61

ประจําป 2561 ลว20  ต.ค. 60

(24 ต.ค.60-31 มี.ค.61)

46 จางเหมาบุคลากรปฏิบัติงานดาน 74,286.00           74,286.00        เฉพาะเจาะจง นางสุภาวดี  ชาวเกวียน นางสุภาวดี  ชาวเกวียน เสนอราคาต่ําสุด ขอตกลงจาง

เอกสาร (ศูนยบริการสาธารณสุขฯ) 74,286.00                  เลขที 2/61

ประจําป 2561 ลว20  ต.ค. 60

(24 ต.ค. 60-31 ก.ค. 61)

47 จางเหมาคนงานคัดแยกขยะฯ 74,286.00           74,286.00        เฉพาะเจาะจง นายบุญเวิน  ทินนอย นายบุญเวิน  ทินนอย เสนอราคาต่ําสุด ขอตกลงจาง

ประจําป 2561 74,286.00                  เลขที 23/61

จํานวน   1  ราย ลว20  ต.ค. 60

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2560

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.  2560

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง

 (วงเงินงบประมาณ)
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