
 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

1 จางเหมาถายเอกสารเย็บปกเขาเลม 9,680.00          9,680.00        เฉพาะเจาะจง ราน พ.ีพ.ีเซ็นเตอร ราน พ.ีพ.ีเซ็นเตอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ตามโครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลา 9,680.00                        เลขที่ 26/61

กรเทศบาล ประจําป 2561 ลว. 8 ธ.ค. 60

2 จางเหมาทําปายไวนิล 360.00            360.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากร 360.00                          เลขที่ 27/61

เทศบาล ประจําป 2561 ลว. 8 ธ.ค. 60

3 ซอมแซมรถยนตบรรทุกขะ (ปะยาง) 660.00            660.00          เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.หญิงอรอนงค สลับศรี พ.จ.อ.หญิงอรอนงค สลับศรี เสนอราคาต่ําสุด ทดรองจาย

ทะเบียน 83-9729 ขก 660.00                          

4 จางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศ 60,000.00        60,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอาณัติ กิตติศิริวัฒนกุล นายอาณัติ กิตติศิริวัฒนกุล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

2 ชั้น ไมประจําทาง จํานวน 1 คัน 60,000.00                      เลขที่ 25/61

ลว. 8 ธ.ค. 60

5 ซอมแซมและบํารุงรักษารถยนต 66,900.00        66,900.00      เฉพาะเจาะจง รานนานาอะไหลยนต รานนานาอะไหลยนต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

บรรทุกขยะ ทะเบียน 83-9729 66,900.00                      เลขที่ 28/61

ลว. 13 ธ.ค. 60

6 จางเหมาถายเอกสาร 2,595.00          2,595.00        เฉพาะเจาะจง รานพีพี เซ็นเตอร รานพีพี เซ็นเตอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

จํานวน  3,460 แผน 2,595.00                        เลขที่ 29/61

ลว. 19 ธ.ค. 60

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน  ธันวาคม 2560

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2560

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

7 จางเหมาปฏิบัติงานเขียนแบบ 80,000.00        80,000.00      เฉพาะเจาะจง นายยุทธศิลป  เกิดศักดิ์ นายยุทธศิลป  เกิดศักดิ์ เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง

(กองชาง) 80,000.00                      เลขที่ 32/61

(1 ธ.ค. 60- 30 ก.ย.61) ลว. 1 ธ.ค. 60

8 จางเหมาทําปายไวนิล 1,400.00          1,400.00        เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

จํานวน  2  ปาย 1,400.00                        เลขที่ 30/61

ลว. 27 ธ.ค. 60

9 จางเหมาเครื่องเสียง 3,000.00          3,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอุทร   หลวงยา นายอุทร   หลวงยา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการจัดงานประเพณีปใหม 3,000.00                        เลขที่ 32/61

ประจําป 2561 ลว. 28 ธ.ค. 60

10 จางเหมาเต็นท 200.00            200.00          เฉพาะเจาะจง นายพุด  ดีโม นายพุด  ดีโม เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการจัดงานประเพณีปใหม 200.00                          เลขที่ 33/61

ประจําป 2561 ลว. 28 ธ.ค. 60

11 จางเหมาซอมแซมและบํารุงรักษา 4,356.17          4,356.17        เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาแกนนคร บ.โตโยตาแกนนคร เสนอราคาต่ําสุด

รถยนตทะเบียน นข 4394 ขก 4,356.17                        

ประจําป 2561

12 จางเหมาซอมแซมและบํารุงรักษา 3,074.31          3,074.31        เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาแกนนคร บ.โตโยตาแกนนคร เสนอราคาต่ําสุด

รถยนตทะเบียน นข 4394 ขก 3,074.31                        

ประจําป 2561

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน  ธันวาคม 2560

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2560

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

13 จางเหมาทําปายไวนิลรณรงคขับชี่ 5,200.00          5,200.00        เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ปลอดภัยในชวงเทศกาลปใหม 5,200.00                        เลขที่ 34/61

ป 2561 ลว. 28 ธ.ค. 60

14 จางเหมาทําปายไวนิลพระบรม 3,400.00          3,400.00        เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ฉายาลักษณ ร.10 3,400.00                        เลขที่ 31/61

ลว. 27 ธ.ค. 60

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2560

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน  ธันวาคม 2560



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงิน และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ

1 แบตเตอรี่ ขนาด 12 V 8,400.00          8,400.00       เฉพาะเจาะจง รานนานาอะไหลยนต รานนานาอะไหลยนต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 35/61

จํานวน 2 ลูก 8,400.00              ลว. 8 ธ.ค. 60

2 หมึกปริ้นเตอร  จํานวน 4 รายการ 14,770.00        14,770.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบสทเทค โอเอ บ.เบสทเทค โอเอ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 34/61

14,770.00             ลว. 8 ธ.ค. 60

3 วัสดุกอสรางยางมะตอยสําเร็จรูป 36,000.00        36,000.00     เฉพาะเจาะจง รานชาญชัย ยางมิกซ รานชาญชัย ยางมิกซ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 40/61

จํานวน 2 รายการ 36,000.00             ลว. 19 ธ.ค. 60

4 วัสดุสํานักงาน สําหรับงานการ 1,720.00          1,720.00       เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 33/61

เจาหนาที่ จํานวน  3  รายการ 1,720.00              ลว. 4 ธ.ค. 60

5 วัสดุสํานักงาน จํานวน 19 รายการ 9,720.00          9,720.00       เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 39/61

(สาธารณสุข) 9,720.00              ลว. 19 ธ.ค. 60

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  ธันวาคม 2560

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2560



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ 

งบประมาณ) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ

6 วัสดุงานบานงานครัว 21,900.00        21,900.00     เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 38/61

จํานวน  7  รายการ 21,900.00             ลว. 19 ธ.ค. 60

7 วัสดุคอมพิวเตอร (หมึก) 10,350.00        10,350.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสทเทค โอเอ จํากั บริษัท เบสทเทค ฯ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 37/61

จํานวน 2 รายการ 10,350.00             ลว. 18 ธ.ค. 60

8 เครื่องสังฆทานสําหรับพระภิกษุสงฆ 2,700.00          2,700.00       เฉพาะเจาะจง รานวัฒนกาล รานวัฒนกาล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 41/61

2,700.00              ลว. 29 ธ.ค. 60

9 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,200.00          4,200.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร เสนอราคาต่ําสุด

ทะเบียน บย 422 ขก,บว 7436 ขก หนองเรือ 4,200.00              

ทะเบียน 85-4147 ขก

10 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 6,600.00          6,600.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร เสนอราคาต่ําสุด

ทะเบียน กจ 4300 ขก,นข 4394 หนองเรือ 6,600.00              

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  ธันวาคม 2560

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก

ุ

คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ 

งบประมาณ) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซือ

11 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 16,950.00        16,950.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร เสนอราคาต่ําสุด

ประจําเดือน ธ.ค.60 หนองเรือ 16,950.00             

(สาธารณสุข)

12 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 140.00            140.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร เสนอราคาต่ําสุด

ประจําเดือน ธ.ค.60 หนองเรือ 140.00                 

(สาธารณสุข)

13 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 140.00            140.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร เสนอราคาต่ําสุด

ประจําเดือน ธ.ค.60 หนองเรือ 140.00                 

(กองคลัง)

14 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,000.00          2,000.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร เสนอราคาต่ําสุด

ประจําเดือน ธ.ค.60 หนองเรือ 2,000.00              

(กองชาง)

15 หนังสือพิมพ 570.00            570.00         เฉพาะเจาะจง รานหนองเรือพาณิชย รานหนองเรือพาณิชย เสนอราคาต่ําสุด

ประจําเดือน ธ.ค.60 570.00                 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  ธันวาคม 2560

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก

ุ

คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ 

งบประมาณ) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ

16 น้ําดื่มชนิดถังใส ขนาด 20 ลิตร 750.00            750.00         เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 31/61

จํานวน 50 ถัง 750.00                 ลว. 1 ธ.ค. 60

(สํานักปลัด)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  ธันวาคม 2560

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ
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