
 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงิน และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ

1 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดสี 10,000.00        10,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสทเทค บริษัท เบสทเทคฯ เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขาย

โอเอ จํากัด 10,000.00          เลขที่ 5/2562

ลว. 31 พ.ค. 62

2 ธงตราสัญลักษณงานพระราชพิธีบรม 6,500.00          6,500.00       เฉพาะเจาะจง รานชัญญาพาณิชย รานชัญญาพาณิชย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

ราชาภิเษก จํานวน 100  ผืน 6,500.00            เลขที่ 106/2562

ลว. 2 พ.ค. 62

3 วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5 รายการ 8,480.00          8,480.00       เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

8,480.00            เลขที่ 109/2562

ลว. 16 พ.ค. 62

4 ยาและเวชภัณฑ จํานวน 17 รายการ 26,238.00        26,235.00     เฉพาะเจาะจง บานยานหนองเรือ บานยานหนองเรือ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

26,235.00          เลขที่ 110/2562

ลว. 16 พ.ค. 62

5 วัสดุเชื้อเพลิง  ขนาดบรรจุ 48 กก. 12,260.00        12,260.00     เฉพาะเจาะจง บจ.เค.ท.ีปโตรเลียม บจ.เค.ท.ีปโตรเลียม เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน 10 ถัง 12,260.00          เลขที่ 107/2562

ลว. 14 พ.ค. 62

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน พฤษภาคม  2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2562



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ คัดเลือกและ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

และราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

6 คูลเลอรน้ําสแตนเลน มีฝาเปด กอกคู 17,000.00        17,000.00     เฉพาะเจาะจง ทิพยเวชช ทิพยเวชช เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

ปริมาณความจุไมนอยกวา 90 ลิตร 17,000.00          เลขที่ 108/2562

จํานวน  2  ถัง ลว. 14 พ.ค. 62

7 ตรายาง  จํานวน  5  อัน 2,010.00          2,010.00       เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

2,010.00            เลขที่ 111/2562

ลว. 22 พ.ค. 62

8 วัสดุเชื้อเพลิง (น้ํามันเครื่อง) 1,320.00          1,320.00       เฉพาะเจาะจง ราน ช.เจริญยนต ราน ช.เจริญยนต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  12  กระปุก 1,320.00            เลขที่ 112/2562

ลว. 27 พ.ค. 62

9 วัสดุการเกษตร (จานเอ็นตัดหญา) 1,850.00          1,850.00       เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน   10  อัน 1,850.00            เลขที่ 124/2562

ลว. 29 พ.ค. 62

10 วัสดุอุปกรณในการดําเนินงานตามโครง 2,191.00          2,191.00       เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

การประชุมประชาชมเมืองปฏิบัติการ 2,191.00            เลขที่ 113/2562

บูรณาการประจําป พ.ศ. 2562 ลว. 28 พ.ค. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน พฤษภาคม  2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ คัดเลือกและ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

และราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

11 จัดซื้อธงผาตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิม 6,500.00          6,500.00       เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสุทิดาฯ 6,500.00            เลขที่ 117/2562

ลว. 29 พ.ค. 62

12 จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิม 12,100.00        12,100.00     เฉพาะเจาะจง รานวัฒนกาล รานวัฒนกาล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสุทิดาฯ 12,100.00          เลขที่ 118/2562

ลว. 30 พ.ค. 62

13 จัดซื้อผาประดับตามโครงการจัดกิจกรรม 20,000.00        20,000.00     เฉพาะเจาะจง รานชัญญาพาณิชย รานชัญญาพาณิชย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสุทิดา 20,000.00          เลขที่ 115/2562

ลว. 29 พ.ค. 62

14 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 7,700.00          7,700.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

กจ 4300 ,นข 4394,กท 665 หนองเรือ จํากัด 7,700.00            

ประจําเดือน พ.ค.62

15 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,200.00          3,200.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

บย 422, 85-4147 ขก หนองเรือ จํากัด 3,200.00            

ประจําเดือน พ.ค.62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน พฤษภาคม  2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ

เหตุผลที่

คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ คัดเลือกและ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

และราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

16 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 240.00            240.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

งานบริหารงานทั่วไป หนองเรือ จํากัด 240.00              

ประจําเดือน พ.ค.62

17 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 20,800.00        20,800.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

งานกําจัดขยะมูลฝอย หนองเรือ จํากัด 20,800.00          

ประจําเดือน พ.ค.62

18 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,400.00          3,400.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

กองชาง หนองเรือ จํากัด 3,400.00            

ประจําเดือน พ.ค.62

19 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80.00              80.00           เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

กองการศึกษา หนองเรือ จํากัด 80.00                

ประจําเดือน พ.ค.62

20 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80.00              80.00           เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

กองคลัง หนองเรือ จํากัด 80.00                

ประจําเดือน พ.ค.62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน พฤษภาคม  2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ
 (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ

เหตุผลที่

คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ คัดเลือกและ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

และราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

21 น้ําดื่มชนิดถังใส ขนาด 20 ลิตร 975.00            975.00         เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  65 ถัง 975.00              เลขที่ 103/2562

ประจําเดือน พ.ค.62 ลว. 1 พ.ค. 62

22 วัสดุงานบานงานครัว (น้ําดื่ม) 330.00            330.00         เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

โรงเรียนเทศบาลตําบลหนองเรือ1 330.00              เลขที่ 104/2562

ประจําเดือน พ.ค.62 ลว. 1 พ.ค. 62

23 หนังสือพิมพ 630.00            630.00         เฉพาะเจาะจง นายโกมุท  แพงสรอย นายโกมุท  แพงสรอย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

ประจําเดือน พ.ค.62 630.00              เลขที่ 102/2562

ลว. 1 พ.ค. 62

24 วัสดุและอุปกรณไฟฟา ตามโครงการ 110,570.00      110,570.00   เฉพาะเจาะจง ราน ช.ศิลปการไฟฟา ราน ช.ศิลปการไฟฟา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 110,570.00         เลขที่ 105/2562

จํานวน  9  รายการ ลว. 2 พ.ค. 62

25 วัสดุสํานักงาน  จํานวน 2 รายการ 2,256.00          2,256.00       เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

2,256.00            เลขที่ 114/2562

ลว. 28 พ.ค. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน พฤษภาคม  2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ
 (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ

เหตุผลที่

คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ คัดเลือกและ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

และราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

26 เสื่อพับ  จํานวน  3  ผืน 2,700.00          2,700.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.มณี วงษสีดา น.ส.มณี วงษสีดา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

โครงการฝกอบรมพัฒนาคุณภาพ 2,700.00            เลขที่ 119/2562

ชีวิตผูสูงอายุ ประจําป 2562 ลว. 31 พ.ค. 62

27 จางเหมาถายเอกสาร 1,215.00          1,215.00       เฉพาะเจาะจง ราน พ.ีพ.ีเซ็นเตอร ราน พ.ีพ.ีเซ็นเตอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

โครงการฝกอบรมพัฒนาคุณภาพ 1,215.00            เลขที่ 119/2562

ชีวิตผูสูงอายุ ประจําป 2562 ลว. 30 พ.ค. 62

28 วัสดุและอุปกรณไฟฟา ตามโครงการ 110,570.00      110,570.00   เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

เฉลิมพระเกียรติ ฯ 110,570.00         เลขที่ 100/2562

ลว. 2 พ.ค. 62

29 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 7,900.00          7,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสทเทค บริษัท เบสทเทคฯ เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขาย

LED ขาวดํา  ชนิด Network โอเอ จํากัด 7,900.00            เลขที่ 5/2562

จํานวน  1  เครื่อง ลว. 31 พ.ค. 62

30 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 17,900.00        17,900.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสทเทค บริษัท เบสทเทคฯ เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขาย

LED ขาวดํา  ชนิด Network โอเอ จํากัด 17,900.00          เลขที่ 5/2562

และ เครื่องพิมพชนิด สี ลว. 31 พ.ค. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน พฤษภาคม  2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ
 (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ

เหตุผลที่

คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ คัดเลือกและ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

และราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

31 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 25,800.00        25,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสทเทค บริษัท เบสทเทคฯ เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขาย

LED ขาวดํา  ชนิด Network โอเอ จํากัด 25,800.00          เลขที่ 5/2562

และ เครื่องพิมพชนิด สี ลว. 31 พ.ค. 62

32 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 7,900.00          7,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสทเทค บริษัท เบสทเทคฯ เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขาย

LED ขาวดํา  ชนิด Network โอเอ จํากัด 7,900.00            เลขที่ 5/2562

จํานวน  1  เครื่อง ลว. 31 พ.ค. 62

33 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 41,600.00        41,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสทเทค บริษัท เบสทเทคฯ เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขาย

LED ขาวดํา  ชนิด Network โอเอ จํากัด 41,600.00          เลขที่ 5/2562

และ เครื่องพิมพชนิด สี ลว. 31 พ.ค. 62

34 คอมพิวเตอรโนตบุค 21,000.00        21,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสทเทค บริษัท เบสทเทคฯ เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขาย

โอเอ จํากัด 21,000.00          เลขที่ 5/2562

ลว. 31 พ.ค. 62

35 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 7,900.00          7,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสทเทค บริษัท เบสทเทคฯ เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขาย

LED ขาวดํา  ชนิด Network โอเอ จํากัด 7,900.00            เลขที่ 5/2562

จํานวน  1  เครื่อง ลว. 31 พ.ค. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน พฤษภาคม  2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ
 (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ

เหตุผลที่

คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ คัดเลือกและ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

และราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

36 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 7,900.00          7,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสทเทค บริษัท เบสทเทคฯ เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อขาย

LED ขาวดํา  ชนิด Network โอเอ จํากัด 7,900.00            เลขที่ 5/2562

จํานวน  1  เครื่อง ลว. 31 พ.ค. 62

37

38

39

40

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน พฤษภาคม  2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ
 (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา

 ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

1 จางเหมาเครื่องเสียงตามโครงการ 7,000.00          7,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอุทร  หลวงยา นายอุทร  หลวงยา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

เฉลิมพระเกียรติ ฯ 7,000.00                  เลขที่ 101/62

ลว. 2 พฤษภาคม 62

2 จางเหมาทําปายไวนิล ตามโครงการ 3,500.00          3,500.00        เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยฯ 3500 เลขที่ 102/62

ลว. 13 พฤษภาคม 62

3 ซอมรถยนตสวนกลาง 20,829.16        20,829.16      เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาแกนนคร จํากัด บ.โตโยตาแกนนคร จํากัด เสนอราคาต่ําสุด หนังสือขอนุมัติซอม

ทะเบียน นข 4394 ขก 20,829.16                ที่ ขก 6501.15/083

ลว. 7 พ.ค. 62

4 จางเหมาทําปายไวนิล ตามโครงการ 4,600.00          4,600.00        เฉพาะเจาะจง นายทวี  นัยรัมย นายทวี  นัยรัมย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ประชาคมเมืองปฏิบัติการบูรณา 4,600.00                  เลขที่ 106/62

ประจําป พ.ศ. 2562 ลว. 29 พ.ค. 62

5 คาจางเหมาจัดสถานที่และตกแตง 1,050.00          1,050.00        เฉพาะเจาะจง รานไพโรจนยานยนต รานไพโรจนยานยนต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

สถานที่จัดอบรมโครงการประชาคม 1,050.00                  เลขที่ 103/62

เมืองปฏิบัติการบูรณา ป พ.ศ.2562 ลว. 28 พ.ค. 62

6 ซอมรถจักรยาน ทะเบียน คกว 513 1,885.00          1,885.00        เฉพาะเจาะจง นางวาสนา  ละเหลา นางวาสนา  ละเหลา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

1,885.00                  เลขที่ 121/62

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง
 (วงเงิน

งบประมาณ)



ลว. 28 พ.ค. 62

 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา

 

และ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

7 จางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศ 99,000.00        99,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอาณัติ กิตติศิริวัฒนกุล นายอาณัติ กิตติศิริวัฒนกุล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

2 ชั้น ไมประจําทาง 99,000.00                เลขที่ 110/62

ลว. 30 พ.ค. 62

8 จางเหมาประกอบอาหารวางและ 21,375.00        21,375.00      เฉพาะเจาะจง นางวาสนา  ละเหลา นางวาสนา  ละเหลา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

เครื่องดื่ม โครงการประชุมประชาคม 21,375.00                เลขที่ 105/62

เมืองปฏิบัติการบูรณา ป พ.ศ.2562 ลว. 28 พ.ค. 62

9 จางเหมาเครื่องเสียงตามโครงการ 7,000.00          7,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอุทร  หลวงยา นายอุทร  หลวงยา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ประชุมประชาคมเมืองปฏิบัติการ 7,000.00                  เลขที่ 112/62

บูรณาประจําป  พ.ศ. 2562 ลว. 30 พ.ค. 62

10 โครงการซอมแซมฝาเพดานหอง 388,000.00      388,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ก.สินนากอสราง หจก.ก.สินนากอสราง เสนอราคาต่ําสุด สัญญจาง

ประชุมโรงเรียนเทศบาลตําบล 388,000.00              เลขที่ 2/62

หนองเรือ 1 ลว. 1 พ.ค. 62

11 จางเหมาประกอบอาหารวางและ 11,750.00        11,750.00      เฉพาะเจาะจง นางไพรวรรณ  สุขสําราญ นางไพรวรรณ  สุขสําราญ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

เครื่องดื่ม โครงการฝกอบรมพัฒนา 11,750.00                เลขที่ 111/62

คุณภาพชีวิตผูสุงอายุ ป 2562 ลว. 30 พ.ค. 62

12 จางเหมาจัดทําปายไวนิลตามโครงการ 9,512.00          9,512.00        เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

จัดทํากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 9,512.00                  เลขที่ 107/62

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน เมษายน 2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)



พระนางเจาสุทิดาฯ ลว. 30 พ.ค. 62

 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา

 ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

13 จางเหมาจัดทําปายไวนิลตาม 720.00            720.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการฝกอบรมพัฒนาคุณภาพ 720.00                    เลขที่ 108/62

ชีวิตผูสูงอายุ ประจําป 2562 ลว. 30 พ.ค. 62

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง
 (วงเงิน

งบประมาณ)

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน เมษายน 2562
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