
 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

 คัดเลือกและ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

1 วัสดุสํานักงาน 4,734.00          4,734.00          เฉพาะเจาะจง รานจันทรฉายครุภัณฑ รานจันทรฉายครุภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 137/2564

4,734.00            ลว. 6 ก.ย. 64

2 วัสดุการเกษตร 3,120.00          3,120.00          เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 138/2564

3,120.00            ลว. 6 ก.ย. 64

3 เทปสะทอนแสง 1,450.00          1,450.00          เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 140/2564

1,450.00            ลว. 9 ก.ย. 64

4 เครื่องวัดความดันโลหิต 25,000.00        25,000.00        เฉพาะเจาะจง รานไพโรจนกรุป รานไพโรจนกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 141/2564

25,000.00          ลว. 13 ก.ย. 64

5 วัสดุเครื่องดับเพลิง 65,400.00        65,400.00        เฉพาะเจาะจง รานไพโรจนกรุป รานไพโรจนกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 142/2564

จํานวน 4 รายการ 65,400.00          ลว. 13 ก.ย. 64

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  กันยายน 2564

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30 เดือน   กันยายน  พ.ศ.  2564

 (วงเงิน

งบประมาณ)
 และราคาที่เสนอ



 วงเงินทีจัดซือ  รายชือผูเสนอราคา  ผูทีไดรับการ เหตุผลที เลขทีและวันทีของ

 คัดเลือกและ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

6 เครี่องปรับอากาศ จํานวน 3 เครื่อง 76,100.00        76,100.00        เฉพาะเจาะจง รานไพโรจนกรุป รานไพโรจนกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 143/2564

76,100.00          ลว. 13 ก.ย. 64

7 กลองพลาสติก 7,113.00          7,113.00          เฉพาะเจาะจง รานจันทรฉายครุภัณฑ รานจันทรฉายครุภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 144/2564

7,113.00            ลว. 14 ก.ย. 64

8 วัสดุการเกษตร 3,120.00          3,120.00          เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  145/2564

3,120.00            ลว. 14 ก.ย. 64

9 วัสดุกอสราง จํานสวน 14 รากยาร 9,921.04          9,921.04          เฉพาะเจาะจง หจก.เมงฮะคาวัสดุ หจก.เมงฮะคาวัสดุ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  146/2564

9,921.04            ลว. 15 ก.ย. 64

10 วัสดุกอสราง จํานสวน 6 รากยาร 31,019.30        31,019.30        เฉพาะเจาะจง หจก.เมงฮะคาวัสดุ หจก.เมงฮะคาวัสดุ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  147/2564

31,019.30          ลว. 15 ก.ย. 64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  กันยายน 2564

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30 เดือน   กันยายน  พ.ศ.  2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ (วงเงิน

งบประมาณ)
 และราคาที่เสนอ



 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการ คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 คัดเลือกและ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

11 วัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ 29,022.00        29,022.00        เฉพาะเจาะจง รานจันทรฉายครุภัณฑ รานจันทรฉายครุภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  148/2564

29,022.00          ลว. 15 ก.ย. 64

12 วัสดุสํานักงาน จํานวน 14 รายการ 19,820.00        19,820.00        เฉพาะเจาะจง รานจันทรฉายครุภัณฑ รานจันทรฉายครุภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  149/2564

19,820.00          ลว. 15 ก.ย. 64

13 วัสดุกอสราง จํานวน 4 รายการ 1,305.00          1,305.00          เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  150/2564

1,305.00            ลว. 16 ก.ย. 64

14 วัสดุกอสราง จํานสวน 6 รากยาร 9,790.50          9,790.50          เฉพาะเจาะจง หจก.เมงฮะคาวัสดุ หจก.เมงฮะคาวัสดุ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  151/2564

9,790.50            ลว. 16 ก.ย. 64

15 วัสดุงานบานงานครัว 36,655.00        36,655.00        เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  152/2564

จํานวน 14 รายการ 36,655.00          ลว. 16 ก.ย. 64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  กันยายน 2564

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30 เดือน   กันยายน  พ.ศ.  2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ (วงเงิน

งบประมาณ)
 และราคาที่เสนอ



 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการ คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 คัดเลือกและ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

16 หมึกเครื่องพิมพ 32,700.00        32,700.00        เฉพาะเจาะจง บจ.เบสทเทค โอเอ บจ.เบสทเทค โอเอ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  153/2564

32,700.00          ลว. 17 ก.ย. 64

17 เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น 9,500.00          9,500.00          เฉพาะเจาะจง รานไพโรจนกรุป รานไพโรจนกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  155/2564

9,500.00            ลว. 17 ก.ย. 64

18 วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 3 รายการ 9,250.00          9,250.00          เฉพาะเจาะจง รานวิชิตการไฟฟา รานวิชิตการไฟฟา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 157/2564

9,250.00            ลว. 17 ก.ย. 64

19 เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น 9,500.00          9,500.00          เฉพาะเจาะจง รานไพโรจนกรุป รานไพโรจนกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  158/2564

9,500.00            ลว. 17 ก.ย. 64

20 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,400.00          2,400.00          เฉพาะเจาะจง รานหนองเรือการชาง รานหนองเรือการชาง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  159/2564

2,400.00            ลว. 23 ก.ย. 64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  กันยายน 2564

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30 เดือน   กันยายน  พ.ศ.  2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ (วงเงิน

งบประมาณ)
 และราคาที่เสนอ



 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการ

เหตุผลที่

คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 คัดเลือกและ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

21 วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,300.00          2,300.00          เฉพาะเจาะจง รานหนองเรือการชาง รานหนองเรือการชาง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  160/2564

จํานวน 3 รายการ 2,300.00            ลว. 23 ก.ย. 64

22 วัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ 1,300.00          1,300.00          เฉพาะเจาะจง รานจันทรฉายครุภัณฑ รานจันทรฉายครุภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  161/2564

1,300.00            ลว. 23 ก.ย. 64

23 ซื้อโตะ และเกาอี้ผูบริหาร 141,668.00      141,668.00       เฉพาะเจาะจง ราน พี วี เอส ราน พี วี เอส เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  163/2564

จํานวน 4 รายการ 141,668.00         ลว. 23 ก.ย. 64

24 ซื้อโตะ และเกาอี้ผูบริหาร 11,877.00        11,877.00        เฉพาะเจาะจง ราน พี วี เอส ราน พี วี เอส เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  164/2564

จํานวน 1 ชุด 11,877.00          ลว. 23 ก.ย. 64

25 เครื่องตัดเหล็ก 15,000.00        15,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.โอภาพัฒน หจก.โอภาพัฒน เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  167/2564

15,000.00          ลว. 23 ก.ย. 64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  กันยายน 2564

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30 เดือน   กันยายน  พ.ศ.  2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ
 (วงเงิน

งบประมาณ)
 และราคาที่เสนอ



 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการ

เหตุผลที่

คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 คัดเลือกและ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

26 กระดาษ เอ4  จํานวน  70  รีม 9,450.00          9,450.00          เฉพาะเจาะจง รานจันทรฉายครุภัณฑ รานจันทรฉายครุภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  168/2564

9,450.00            ลว. 23 ก.ย. 64

27 หมึกพิมพ  (สํานักปลัด) 35,450.00        35,450.00        เฉพาะเจาะจง บจ.เบสทเทค โอเอ บจ.เบสทเทค โอเอ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  169/2564

35,450.00          ลว. 23 ก.ย. 64

28 หมึกพิมพ  (แผนที่ภาษี) 11,600.00        11,600.00        เฉพาะเจาะจง บจ.เบสทเทค โอเอ บจ.เบสทเทค โอเอ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  170/2564

11,600.00          ลว. 23 ก.ย. 64

29 หมึกพิมพ  (กองคลัง) 27,390.00        27,390.00        เฉพาะเจาะจง บจ.เบสทเทค โอเอ บจ.เบสทเทค โอเอ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  171/2564

27,390.00          ลว. 23 ก.ย. 64

30 กรวยจราจร  จํานวน 15 อัน 6,000.00          6,000.00          เฉพาะเจาะจง รานไพโรจนกรุป รานไพโรจนกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ  172/2564

6,000.00            ลว. 23 ก.ย. 64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  กันยายน 2564

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30 เดือน   กันยายน  พ.ศ.  2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ
 (วงเงิน

งบประมาณ)
 และราคาที่เสนอ



 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการ

เหตุผลที่

คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 คัดเลือกและ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

31 แปรงขัดหองน้ํา  จํานวน 5 ดาม 975.00            975.00            เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 173/2564

975.00              ลว. 27 ก.ย. 64

32 รองเทาบูท จํานวน 7 คู 1,750.00          1,750.00          เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 174/2564

1,750.00            ลว. 27 ก.ย. 64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน  กันยายน 2564

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30 เดือน   กันยายน  พ.ศ.  2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ
 (วงเงิน

งบประมาณ)
 และราคาที่เสนอ



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

1 เปลี่ยนชุดดรัม 3,700.00          3,700.00        เฉพาะเจาะจง บจ.เบสทเทค โอเอ บจ.เบสทเทค โอเอ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  111/2564

3,700.00                          ลว. 6 ก.ย. 2564

2 สติ๊กเกอรอนุญาตติดตั้งปาย 2,500.00          2,500.00        เฉพาะเจาะจง รานจวด อิงคเจ็ท รานจวด อิงคเจ็ท เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  112/2564

จํานวน 500 แผน 2,500.00                          ลว. 7 ก.ย. 2564

3 ซอมเครื่องปรับอากาศ 3,000.00          3,000.00        เฉพาะเจาะจง รานลือชัยแอร รานลือชัยแอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  113/2564

3,000.00                          ลว. 7 ก.ย. 2564

4 ซอมคอมพิวเตอร 500.00            500.00          เฉพาะเจาะจง รานพีเน็ตคอมพิวเตอร รานพีเน็ตคอมพิวเตอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง 114/2564

รหัส 416-60-0076 500.00                            ลว. 7 ก.ย. 2564

5 ซอมเตาเผาขยะ (ทอดูดควัน) 102,350.00      102,350.00    เฉพาะเจาะจง นายไพรวรรณ อุดมดี นายไพรวรรณ อุดมดี เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง 115/2564

7,560.00                          ลว. 8 ก.ย. 2564

6 เปลี่ยกลองสัญญาณทีวี 1,100.00          1,100.00        เฉพาะเจาะจง รานพีเน็ตคอมพิวเตอร รานพีเน็ตคอมพิวเตอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  117/2564

1,100.00                          ลว. 9 ก.ย. 2564

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน กันยายน 2564

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30 เดือน กันยายน  พ.ศ.  2564

ลําดับ

ที่
งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

7 ซอมเครื่องปรับอากาศ 24,000.00        24,000.00      เฉพาะเจาะจง รานลือชัยแอร รานลือชัยแอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  118/2564

จํานวน 4 เครื่อง 24,000.00                        ลว. 9 ก.ย. 2564

8 จางเหมาถายเอกสารพรอม 6,516.00          6,516.00        เฉพาะเจาะจง รานพี พี เซ็นเตอร รานพี พี เซ็นเตอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  119/2564

เขาเลม 6,516.00                          ลว. 14 ก.ย. 2564

9 จางซอมรถ ตฆ 7283 31,700.00        31,700.00      เฉพาะเจาะจง รานชางสุทิน รานชางสุทิน เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  120/2564

31,700.00                        ลว. 17 ก.ย. 2564

10 ตัวอักษรพลาสวูดสีน้ําเงิน 20,000.00        20,000.00      เฉพาะเจาะจง รานจวด อิงคเจ็ท รานจวด อิงคเจ็ท เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  121/2564

"ทรงพระเจริญ" จํานวน 4 ชุด 20,000.00                        ลว. 17 ก.ย. 2564

11 ถายเอกสารพรอมเขา 6,885.00          6,885.00        เฉพาะเจาะจง รานพี พี เซ็นเตอร รานพี พี เซ็นเตอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  122/2564

6,885.00                          ลว. 17 ก.ย. 2564

12 ซอมรถ ทะเบียน 85-4147 450.00            450.00          เฉพาะเจาะจง รานจิระการยางยนต รานจิระการยางยนต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  123/2564

450.00                            ลว. 20 ก.ย. 2564

                                                         

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน กันยายน 2564

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30 เดือน กันยายน  พ.ศ.  2564

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

13 ตรายาง จํานวน  6  รายการ 2,530.00          2,530.00        เฉพาะเจาะจง รานจันทรฉายครุภัณฑ รานจันทรฉายครุภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  124/2564

2,530.00                          ลว. 20 ก.ย. 2564

14 ซอมเครื่องพิมพกองการศึกษา 5,500.00          5,500.00        เฉพาะเจาะจง บจ.เบสทเทค โอเอ บจ.เบสทเทค โอเอ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  125/2564

5,500.00                          ลว. 23 ก.ย. 2564

15 เย็บเลมเอกสาร 162.00            162.00          เฉพาะเจาะจง รานพี พี เซ็นเตอร รานพี พี เซ็นเตอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  126/2564

162.00                            ลว. 27 ก.ย. 2564

16 ตรายาง จํานวน  7  รายการ 3,465.00          3,465.00        เฉพาะเจาะจง รานจันทรฉายครุภัณฑ รานจันทรฉายครุภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  127/2564

3,465.00                          ลว. 27 ก.ย. 2564

                                                         

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน กันยายน 2564

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30 เดือน กันยายน  พ.ศ.  2564

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)
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