
 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

1 จางเหมาซอมแซมเครื่องพิมพ 2,800.00           2,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสทเทค โอเอ จํากัด บริษัท เบสทเทค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

เอกสาร (416-57-0058) โอเอจํากัด เลขที่ 23/2561

จํานวน  1  เครื่อง 2,800.00                   ลว 16 พ.ย. 2560

2 จางเหมาขุดโกยปรับเกลี่ยขยะ 3,400.00           3,400.00        เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  โรงรักษา นายอํานาจ  โรงรักษา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

90 ลบ./ชม. 3,400.00                   เลขที่ 18/2561

ลว 9 พ.ย. 2560

3 จางเหมาจัดทําวัสดโฆษณา 400.00             400.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

สติ๊กเกอรรูปถังดับเพลิง 400.00                      เลขที่ 19/2561

จํานวน 50 แผน ลว 16 พ.ย. 2560

4 จางเหมาทําปายไวนิล 700.00             700.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

700.00                      เลขที่ 20/2561

ลว 16 พ.ย. 2560

5 จางเหมาทําปายไวนิลประชา 9,000.00           9,000.00        เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

สัมพันธเสียภาษี ประจําป 2562 9,000.00                   เลขที่ 22/2561

ลว 21 พ.ย. 2560

6 ซอมรถจักรยายนต 120.00             1,200.00        เฉพาะเจาะจง นางลังษคณา  ศรีสิทธิ์

1 กง 556 ทดรองจาย

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2560

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.  2560

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

7 ซอมแซมและบํารุงรักษารถเครน 13,990.00         13,990.00      เฉพาะเจาะจง รานนานาอะไหลยนต รานนานาอะไหลยนต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

พรอมกระเชา  ทะเบียน 83-4338 13,990.00                  เลขที่ 23/2561

รหัส 026-47-0001 ลว 22 พ.ย. 2560

8 ถายเอกสาร  จํานวน 2,268 แผน 1,701.00           1,701.00        เฉพาะเจาะจง ราน พ.ีพ.ีเซ็นเตอร ราน พ.ีพ.ีเซ็นเตอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

1,701.00                   เลขที่ 24/2561

ลว 22 พ.ย. 2560

9 โครงการปบปรุงผิวจราจรแอสฟสท 1,716,100.00     1,716,100.00  เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เกศรินทรคาไมฯ หจก.บานไผธนทรัพย เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางทั่วไป

ติกคอนกรีตทางไปบานเหลา ฯ จายขาดเงินสะสม 2.หจก.นรศักดิ์กอสราง 1,710,000.00              เลขที่ 3/2561

3.หจก.ขอนแกนธนสุวรรณไพศาล ลว 25 ต.ค.60

4.หจก.บานไผธนทรัพย

5.หจก.อรุณกลการจตุรัส

6.หจก.เจ.วายกอสราง (1992)

10 จางเหมาขุดโกยไถปรับเกลี่ยขยะ 3,400.00           3,400.00        เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  โรงรักษา นายอํานาจ  โรงรักษา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

บริเวณทิ้งขยะ ทต.หนองเรือ 3,400.00                   เลขที่ 18/2561

ลว 9 พ.ย. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2560

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.  2560



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

11 จางเหมาจัดทําวัสดุโฆษณาและเผย 400.00             400.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

แพร (สติ๊กเกอรรูปถังดับเพลิง) 400.00                      เลขที่ 19/2561

จํานวน  50  แผน ลว 16 พ.ย. 2560

12 จางเหมาจัดทําวัสดุโฆษณาและเผย 700.00             700.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

แพร (ปายศูนยบริจาคผูสบภัยฯ) 700.00                      เลขที่ 20/2561

จํานวน  2  ปาย (ไวนิล) ลว 16 พ.ย. 2560

13 จางเหมาจัดทําปายไวนิลประชา 1,600.00           1,600.00        เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

สัมพันธรับเบี้ยยังชีพฯ ป 2561 1,600.00                   เลขที่ 3/2561

จํานวน  2  ปาย ลว 30 ต.ค.2560

14 จางเหมาจัดทําปายไวนิลประชา 9,000.00           9,000.00        เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

การชําระภาษี ป 2561 9,000.00                   เลขที่ 22/2561

จํานวน  16  ปาย ลว 21 พ.ย. 2560

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2560

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.  2560

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

15 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 714,400.00       714,400.00    สอบราคา หจก.เรืองเจริญวิศว หจก.เรืองเจริญวิศว เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง

คสล.ถ.สุขาภิบาล 1 ชวง 2 712,400.00                เลขที่ 4/2561

ลว  8 พ.ย. 2560

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2560

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.  2560

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงิน และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ

1 ซื้อวัสดุ อุปกรณตามโครงการประเพ 3,000.00          3,000.00       เฉพาะเจาะจง รานวัฒนกาล รานวัฒนกาล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 2/61

ณีลอยกระทง ประจําป 2560 3,000.00            ลว. 1 พ.ย. 60

2 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอหลื่น 19,050.00        19,050.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตรฯ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 14/61

ทะเบียน 83-9729 หนองเรือ 19,050.00          ลว. 14 พ.ย. 60

ทะเบียน 84-5333, เครื่องตัดหญา

ประจําเดือน ตุลาคม 2560

3 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอหลื่น 2,750.00          2,750.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตรฯ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 13/61

ทะเบียน กท 665 หนองเรือ 2,750.00            ลว. 14 พ.ย. 60

ทะเบียน คกว 513

ประจําเดือน ตุลาคม 2560

4 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอหลื่น 70.00              70.00           เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตรฯ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 11/61

ประจําเดือน ตุลาคม 2560 หนองเรือ 70.00                ลว. 14 พ.ย. 60

กองคลัง

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2560

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560



5 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอหลื่น 2,900.00          2,900.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตรฯ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 9/61

ทะเบียน กจ 4300 ขก หนองเรือ 2,900.00            ลว. 14 พ.ย. 60

ทะเบียน นข 4394

ประจําเดือน ตุลาคม 2560

6 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอหลื่น 5,700.00          5,700.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตรฯ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 10/61

ทะเบียน บย 422 ขก หนองเรือ 5,700.00            ลว. 14 พ.ย. 60

ทะเบียน บว 7436

ประจําเดือน ตุลาคม 2560

7 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอหลื่น 2,570.00          2,570.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตรฯ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 11/61

ประจําเดือน ตุลาคม 2560 หนองเรือ 2,570.00            ลว. 14 พ.ย. 60

กองชาง

8 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอหลื่น 70.00              70.00           เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตรฯ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 15/61

ประจําเดือน ตุลาคม 2560 หนองเรือ 70.00                ลว. 14 พ.ย. 60

กองการศึกษา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2560

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ

 วงเงินที่จัดซื้อ

(วงเงิน

งบประมาณ)

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการ

คัดเลือกและและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ



9 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอหลื่น 2,900.00          2,900.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตรฯ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 9/61

ทะเบียน กจ 4300 ขก หนองเรือ 2,900.00            ลว. 14 พ.ย. 60

ประจําเดือน ตุลาคม 2560

10 วัสดุคอมพิวเตอร (หมึก) 5,400.00          5,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสทเทค โอเอ จํากัด บริษัท เบสทเทค ฯ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 7/61

5,400.00            ลว. 10 พ.ย. 60

11 วัสดุการเกษตร  จํานวน 3 รายการ 7,840.00          7,840.00       เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 8/61

7,840.00            ลว. 10 พ.ย. 60

12 วัสดุสํานักงาน 7,055.00          7,055.00       เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 6/61

7,055.00            ลว. 10 พ.ย. 60

13 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 35,140.00        35,140.00     เฉพาะเจาะจง รานวิชิตการไฟฟา รานวิชิตการไฟฟา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 17/61

จํานวน  9  รายการ 35,140.00          ลว. 22 พ.ย. 2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2560

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ

 วงเงินที่จัดซื้อ

(วงเงิน

งบประมาณ)

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการ

คัดเลือกและและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ



14 วัสดุสํานักงาน  จํานวน  12 รายการ 10,792.00        10,792.00     เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 18/61

หนองเรือ 10,792.00          ลว. 22 พ.ย. 60

15 วัสดุสํานักงาน  จํานวน  6 รายการ 2,500.00          2,500.00       เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 19/61

หนองเรือ 2,500.00            ลว. 22 พ.ย. 60

16 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,200.00          4,200.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรหนองเรือ สหกรณการเกษตรฯ เสนอราคาต่ําสุด

กจ 4300 ขก, นข 4394 4,200.00            

ประจําเดือน พ.ย.60

17 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,000.00          5,000.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรหนองเรือ สหกรณการเกษตรฯ เสนอราคาต่ําสุด

บย 422 ขก,บว 7436ขก,85-41747 5,000.00            

ประจําเดือน พ.ย.60

18 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 17,500.00        17,500.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรหนองเรือ สหกรณการเกษตรฯ เสนอราคาต่ําสุด

ประจําเดือน พ.ย.60 17,500.00          

(กองสาธารณสุข)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2560

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

(วงเงิน

งบประมาณ)

 ราคากลาง วิธีซื้อ
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการ

คัดเลือกและและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ



19 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,480.00          3,480.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรหนองเรือ สหกรณการเกษตรฯ เสนอราคาต่ําสุด

ประจําเดือน พ.ย.60 3,480.00            

(กองสาธารณสุข)

20 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,470.00          2,470.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรหนองเรือ สหกรณการเกษตรฯ เสนอราคาต่ําสุด

ประจําเดือน พ.ย.60 2,470.00            

(กองชาง)

21 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 70.00              70.00           เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรหนองเรือ สหกรณการเกษตรฯ เสนอราคาต่ําสุด

ประจําเดือน พ.ย.60 70.00                

(กองคลัง)

22 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 70.00              70.00           เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรหนองเรือ สหกรณการเกษตรฯ เสนอราคาต่ําสุด

ประจําเดือน พ.ย.60 70.00                

(กองการศึกษา)

23 วัสดุกอสราง จํานวน 8 รายการ 29,190.00        29,190.00     เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 20/61

29,190.00          ลว. 30 พ.ย. 60

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2560

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

(วงเงิน

งบประมาณ)

 ราคากลาง วิธีซื้อ
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการ

คัดเลือกและและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ



24 วัสดุงานบานงานครัว 3,115.00          3,115.00       เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 21/61

จํานวน  4  รายการ 3,115.00            ลว. 30 พ.ย. 60

25 หนังสือพิมพรายวัน 660.00            660.00         เฉพาะเจาะจง รานหนองเรือพาณิชย รานหนองเรือพาณิชย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 2/61

ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560 660.00              ลว. 1 พ.ย. 60

26 วัสดุงานบานงานครัว 1,918.00          1,918.00       เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 22/61

จํานวน 5 รายการ 1,918.00            ลว. 30 พ.ย. 60

27 น้ําดื่มชนิดถังใส ขนาด 20 ลิตร 660.00            660.00         เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 1/61

จํานวน 44 ถัง ประจําเดือน ต.ค.60 660.00              ลว. 30 พ.ย. 60

สํานักปลัด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2560

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

(วงเงิน

งบประมาณ)

 ราคากลาง วิธีซื้อ
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการ

คัดเลือกและและ

ราคาที่ตกลงซื้อ

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ
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