
 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

 คัดเลือกและ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

1 กระดาษการดขาว จํานวน 5 รีม 625.00            625.00            เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 65/2564

625.00              

2 วัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 2,940.00          2,940.00          เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 66/2564

2,940.00            ลว. 13 พ.ค. 64

3 ชุดตูคอนโทรล จํานวน 3 ชุด 1,650.00          1,650.00          เฉพาะเจาะจง รานวิชิตการไฟฟา รานวิชิตการไฟฟา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 67/2564

1,650.00            ลว. 13 พ.ค. 64

4 วัสดุไฟฟา จํานวน 2 รายการ 3,340.00          3,340.00          เฉพาะเจาะจง รานวิชิตการไฟฟา รานวิชิตการไฟฟา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 68/2564

3,340.00            ลว. 13 พ.ค. 64

5 วัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ 1,900.00          1,900.00          เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 69/2564

1,900.00            ลว. 13 พ.ค. 64

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน พฤษภาคม  2564

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2564

 (วงเงิน

งบประมาณ)
 และราคาที่เสนอ



 วงเงินทีจัดซือ  รายชือผูเสนอราคา  ผูทีไดรับการ เหตุผลที เลขทีและวันทีของ

 คัดเลือกและ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

6 กระดาษถายเอกสาร จํานวน 20 รีม 2,700.00          2,700.00          เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 70/2564

2,700.00            ลว. 13 พ.ค. 64

7 วัสดุสํานักงาน 2,400.00          2,400.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 71/2564

2,400.00            ลว. 14 พ.ค. 64

8 วัสดุสํานักงาน   (กองชาง) 12,644.00        12,644.00        เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 72/2564

12,644.00          ลว. 14 พ.ค. 64

9 สายชุดประชุม จํานวน 3 เสน 3,450.00          3,450.00          เฉพาะเจาะจง บจ เบสทเทค โอเอ  บจ เบสทเทค โอเอ  เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 73/2564

3,450.00            ลว. 20 พ.ค. 64

10 ยาและเวชภัณฑ (โควิด) 11,815.00        11,815.00        เฉพาะเจาะจง รานบานยาหนองเรือ รานบานยาหนองเรือ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 74/2564

11,815.00          ลว. 20 พ.ค. 64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน พฤษภาคม  2564

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ (วงเงิน

งบประมาณ)
 และราคาที่เสนอ



 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการ คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 คัดเลือกและ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

11 วัสดุสํานักงาน จํานวน 9 รายการ 2,350.00          2,350.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 75/2564

2,350.00            ลว. 25 พ.ค. 64

12 สติ๊กเกอรติดหนาหองผูบริหาร 1,050.00          1,050.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 76/2564

1,050.00            ลว. 25 พ.ค. 64

13 หมึกเครื่องพิมพ งานทะเบียน 4,500.00          4,500.00          เฉพาะเจาะจง บจ เบสทเทค โอเอ  บจ เบสทเทค โอเอ  เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 77/2564

จํานวน 1 กลอง 4,500.00            ลว. 27 พ.ค. 64

14 หมึกเครื่องพิมพ จํานวน 2กลอง 3,000.00          3,000.00          เฉพาะเจาะจง บจ เบสทเทค โอเอ  บจ เบสทเทค โอเอ  เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 78/2564

3,000.00            ลว. 27 พ.ค. 64

15 ไมอัด จํานวน 2 แผน 1,960.00          1,960.00          เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 79/2564

1,960.00            ลว. 27 พ.ค. 64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน พฤษภาคม  2564

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ (วงเงิน

งบประมาณ)
 และราคาที่เสนอ



 วงเงินทีจัดซือ  รายชือผูเสนอราคา  ผูทีไดรับการ เหตุผลที เลขทีและวันทีของ

 คัดเลือกและ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

16 ผาประดับ จํานวน 10 มวน 20,000.00        20,000.00        เฉพาะเจาะจง รานไพโรจนกรุป รานไพโรจนกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 80/2564

20,000.00          ลว. 31 พ.ค. 64

17 ธงชาติ , ธงสัญญลักษณ 13,000.00        13,000.00        เฉพาะเจาะจง รานไพโรจนกรุป รานไพโรจนกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 81/2564

จํานวน 200 ผืน 13,000.00          ลว. 31 พ.ค. 64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน พฤษภาคม  2564

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ (วงเงิน

งบประมาณ)
 และราคาที่เสนอ


	ชื้อ

