
 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงิน และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ

1 วัสดุอุปกรณ จํานวน 4 รายการ 3,995.00          3,995.00       เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม 3,995.00            เลขที่ 176/2562

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว. 2 ก.ย. 62

2 ของที่ระลึก  จํานวน  1  ชุด 1,000.00          1,000.00       เฉพาะเจาะจง นางวาสนา คุณเงิน นางวาสนา คุณเงิน เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม 1,000.00            เลขที่ 177/2562

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว. 9 ก.ย. 62

3 คาวัสดุงานบานงานครัว 5,459.00          5,459.00       เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน 11 รายการ 5,459.00            เลขที่ 172/2562

ลว. 4 ก.ย. 62

4 วัสดุสํานักงาน 11,344.00        11,344.00     เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  11 รายการ 11,344.00          เลขที่ 171/2562

ลว. 4 ก.ย. 62

5 วัสดุกอสราง  จํานวน   2  รายการ 2,160.00          2,160.00       เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

  2,160.00            เลขที่ 178/2562

ลว. 11 ก.ย. 62

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน กันยายน 2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2562



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ คัดเลือกและ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

และราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

6 วัสดุ อุปกรณ  จํานวน   8  รายการ 8,531.00          8,531.00       เฉพาะเจาะจง รานพรพิพัฒน รานพรพิพัฒน เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

  8,531.00            เลขที่ 182/2562

ลว. 16 ก.ย. 62

7 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ 1,520.00          1,520.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เบสท เทค บจ.เบสท เทค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

1520 เลขที่ 175/2562

ลว. 9 ก.ย. 62

8 วัสดุ อุปกรณ จํานวน 3 รายการ 3,240.00          3,240.00       เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

โครงการสงเสริมอาชีพ 3,240.00            เลขที่ 184/2562

ลว. 17 ก.ย. 62

9 วัสดุการเกษตร  จํานวน 10 รายการ 4,985.00          4,985.00       เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

4,985.00            เลขที่ 186/2562

ลว. 23 ก.ย. 62

10 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,800.00          5,800.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

กจ 4300 ขก,กท 665 ขก,นข 4394 หนองเรือ จํากัด 5,800.00            

ประจําเดือน กันยายน 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน กันยายน 2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ คัดเลือกและ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

และราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

11 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80.00              80.00           เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

กองคลัง หนองเรือ จํากัด 80.00                

ประจําเดือน กันยายน 62

12 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,000.00          1,000.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

บว 7436 หนองเรือ จํากัด 1,000.00            

ประจําเดือน กันยายน 62

13 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80.00              80.00           เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

กองการศึกษา หนองเรือ จํากัด 80.00                

ประจําเดือน กันยายน 62

14 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80.00              80.00           เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

สาธารณสุข หนองเรือ จํากัด 80.00                

ประจําเดือน กันยายน 62

15 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,000.00          3,000.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

กองชาง หนองเรือ จํากัด 3,000.00            

ประจําเดือน กันยายน 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน กันยายน 2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ

ุ

คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ คัดเลือกและ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

และราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

16 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 14,400.00        14,400.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

งานกําจัดขยะมูลฝอย หนองเรือ จํากัด 14,400.00          

ประจําเดือน กันยายน 62

17 วัสดุสํานักงาน 21,000.00        21,000.00     เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  11  รายการ 21,000.00          เลขที่ 185/2562

ลว. 17 ก.ย. 62

18 วัสดุกอสราง 6,600.00          6,600.00       เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  6  รายการ 6,600.00            เลขที่ 181/2562

ลว. 16 ก.ย. 62

19 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,950.00          5,950.00       เฉพาะเจาะจง รานวิชิตการไฟฟา รานวิชิตการไฟฟา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  3  รายการ 5,950.00            เลขที่ 184/2562

ลว. 16 ก.ย. 62

20 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,950.00          5,950.00       เฉพาะเจาะจง รานวิชิตการไฟฟา รานวิชิตการไฟฟา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  3  รายการ 5,950.00            เลขที่ 184/2562

ลว. 16 ก.ย. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน กันยายน 2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ

เหตุผลที่

คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ คัดเลือกและ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

และราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

20 วัสดุสํานักงานสําหรับงานการเจาหนาที่ 6,104.00          6,104.00       เฉพาะเจาะจง รานทิพยเวชย รานทิพยเวชย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

 จํานวน  3  รายการ 6,104.00            เลขที่ 188/2562

ลว. 25 ก.ย. 62

21 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 9,550.00          9,550.00       เฉพาะเจาะจง รานวิชิตการไฟฟา รานวิชิตการไฟฟา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  5  รายการ 9,550.00            เลขที่ 188/2562

ลว. 25 ก.ย. 62

22 ปลั๊ก 3 ตา 1 ทาง 6 ชอง ขนาด 5 ม. 1,950.00          1,950.00       เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  3 มวน 1,950.00            เลขที่ 191/2562

ลว. 25 ก.ย. 62

23 คาวัสดุกอสราง 27,140.00        27,140.00     เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  5  รายการ 27,140.00          เลขที่ 189/2562

ลว. 25 ก.ย. 62

24 ตรายาง 2,960.00          2,960.00       เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  4  รายการ 2,960.00            เลขที่ 190/2562

ลว. 25 ก.ย. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน กันยายน 2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ
 (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ คัดเลือกและ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

และราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

25 คาหนังสือเรียน เด็กปฐมวัย ศพด. 3,492.00          3,492.00       เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  18  ชุด 3,492.00            เลขที่ 192/2562

ลว. 27 ก.ย. 62

26 หนังสือพิมพ  ประจําเดือน ม.ิย.62 630.00            630.00         เฉพาะเจาะจง รานหนองเรือพาณิชย รานหนองเรือพาณิชย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  63  ฉบับ 630.00              เลขที่ 119/2562

รายวัน ไทยรัฐ,เดลินิวส, ลว. 2 ก.ย. 62

27 น้ําดื่มชนิดถังใส ขนาด 20 ลิตร 1,050.00          1,050.00       เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  70 ถัง 1,050.00            เลขที่ 168/2562

ประจําเดือน ก.ย. 62 ลว. 2 ก.ย. 62

28 น้ําดื่มชนิดถังใส ขนาด 20 ลิตร 525.00            525.00         เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  35 ถัง 525.00              เลขที่ 169/2562

ประจําเดือน ก.ย. 62 ลว. 2 ก.ย. 62

29 เกาอี้หองประชุมสภา 60,000.00        60,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโฮม หจก.ธงชัยโฮม เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  20  ตัว 60,000.00          เลขที่ 173/2562

ลว. 4 ก.ย. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน กรกฎาคม  2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ

เหตุผลที่

คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ คัดเลือกและ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

และราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

30 เกาอี้ผูบริหาร 1 ตัว พนักงาน 21,500.00        21,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโฮม หจก.ธงชัยโฮม เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  25  ตัว 21,500.00          เลขที่ 173/2562

ลว. 4 ก.ย. 62

31 เกาอี้สํานักผูบริหาร  จํานวน 1 ตัว 6,500.00          6,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโฮม หจก.ธงชัยโฮม เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

6,500.00            เลขที่ 173/2562

ลว. 4 ก.ย. 62

32 เครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง 21,000.00        21,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบสท เทค บ.เบสท เทค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

21,000.00          เลขที่ 174/2562

ลว. 4 ก.ย. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน กรกฎาคม  2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ
 (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา

 ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

1 ซอมแซมและบํารุงรักษารถจักรยาน 2,285.00          2,285.00        เฉพาะเจาะจง รานไพโรจนยานยนต รานไพโรจนยานยนต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ยนต ทะเบียน ขจน 865 ขก 350.00                    เลขที่ 155/62

ลว. 2 ก.ย. 62

2 ซอมรถจักรยานยนต 400.00         400.00       เฉพาะเจาะจง นางลังษคณา  ศรีสิทธิ์ นางลังษคณา  ศรีสิทธิ์ (สํารองจาย)

ทะเบียน 1 กง 556 ขก 400.00                

3 จางเหมาประกอบอาหารวางและ 3,250.00       3,250.00     เฉพาะเจาะจง นางปานทิพย ลาฝอย นางปานทิพย ลาฝอย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

เครื่องดื่ม โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม 3,250.00             เลขที่ 155/62

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว. 9 ก.ย. 62

4 จางเหมารถยนตโดยสารไมประจํา 6,500.00          6,500.00        เฉพาะเจาะจง นายวีรพล กองจวง นายวีรพล กองจวง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ทาง   จํานวน  2  คัน 6,500.00                  เลขที่ 156/62

ลว. 4 ก.ย. 62

5 จางเหมาทําปายไวนิล จํานวน 2 ปาย 660.00            660.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

 โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม 660.00                    เลขที่ 160/62

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว. 9 ก.ย. 62

6 จางเหมาบริการกําจัดสิ่งปฏิกูล 600.00            600.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน นาพิกุล นางสาวอมรรัตน นาพิกุล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

(ดูดสวม) 600.00                    เลขที่ 158/62

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน  กันยายน  2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง
 (วงเงิน

งบประมาณ)



ลว. 9 ก.ย. 62

 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา

 ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

7 ซอมแซม (ปะยาง) รถบรรทุกขยะ 600.00            600.00          เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.หญิงอรอนงค สลับศรี พ.จ.อ.หญิงอรอนงค 

ทะเบียน 82-9093 ขก 600.00                    

รถตักหนาขุดหลัง

8 เปลี่ยนแผนเพลท 1,800.00          1,800.00        เฉพาะเจาะจง รานพงษการชาง รานพงษการชาง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

จํานวน  1  แผน 1,800.00                  เลขที่ 162/62

ลว. 16 ก.ย. 62

9 ปายไวนิล  จํานวน 1 ปาย 300.00            300.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการสงเสริมอาชีพ 300.00                    เลขที่ 164/62

ลว. 17 ก.ย. 62

10 จางเหมาประกอบอาหาร 5,000.00          5,000.00        เฉพาะเจาะจง นางไพรวรรณ สุขสําราญ นางไพรวรรณ สุขสําราญ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการสงเสริมอาชีพ 5,000.00                  เลขที่ 162/62

ลว. 16 ก.ย. 62

11 จางเหมาถายเอกสาร เทศบัญญัติ 28,530.00        28,530.00      เฉพาะเจาะจง ราน พ.ีพ.ีเซ็นเตอร ราน พ.ีพ.ีเซ็นเตอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ประจําป พ.ศ. 2563 28,530.00                เลขที่ 165/62

ลว. 25 ก.ย. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน  กันยายน  2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง
 (วงเงิน

งบประมาณ)
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