
 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

 ราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ

1 วัสดุงานบานงานครัว 1,908.00          1,908.00          เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 11/2564

(กองการศึกษา) 1,908.00            ลว.2 ธ.ค. 63

2 วัสดุการเกษตร จํานวน 5 รายการ 4,985.00          4,985.00          เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 12/2564

4,985.00            ลว.15 ธ.ค. 63

3 จัดซื้อไทมเมอร จํานวน 2 ตัว 1,700.00          1,700.00          เฉพาะเจาะจง ราน ช.ศิลปการไฟฟา ราน ช.ศิลปการไฟฟา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 13/2564

1,700.00            ลว.15 ธ.ค. 63

4 วัสดุการเกษตร 38,700.00        38,700.00        เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 14/2564

จํานวน  3  รายการ 38,700.00          ลว.18 ธ.ค. 63

5 วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 3 รายการ 3,180.00          3,180.00          เฉพาะเจาะจง ราน ช.ศิลปการไฟฟา ราน ช.ศิลปการไฟฟา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 15/2564

3,180.00            ลว.18 ธ.ค. 63

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน ธันวาคม  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2563

 (วงเงิน

งบประมาณ)
 และราคาที่เสนอ



 วงเงินที่จัดซื้อ  รายชื่อผูเสนอราคา

ุ

คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

 และราคาทีเสนอ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

 ราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

6 น้ํามันเครื่อง 4 จังหวะ 3,120.00          3,120.00          เฉพาะเจาะจง รานนานาอะไหลยนต รานนานาอะไหลยนต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 16/2564

จํานวน  24 กระปุก 3,120.00            ลว.24 ธ.ค. 63

7 หมึกพิมพ จํานวน 3 กลอง 5,400.00          5,400.00          เฉพาะเจาะจง บจ.เบสทเทคโอเอ บจ.เบสทเทคโอเอ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 17/2564

5,400.00            ลว.25 ธ.ค. 63

8 วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 3 รายการ 6,260.00          6,260.00          เฉพาะเจาะจง ราน ช.ศิลปการไฟฟา ราน ช.ศิลปการไฟฟา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ 18/2564

6,260.00            ลว.30 ธ.ค. 63

9 อาหารเสริม (นม) 1,056,677.50    1,056,677.50    เฉพาะเจาะจง อสค. อสค. สัญญาซื้อขายทั่วไป

(ธ.ค.63-16 พ.ค.63) 1,056,677.50      เลขที่ 2/64

ลว. 1 ธ.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน ธันวาคม  2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ  ราคากลาง  วิธีซื้อ (วงเงิน

งบประมาณ)

 ผูที่ไดรับการ

คัดเลือกและ



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

1 ซอมรถ ทะเบียน ตฒ 7283 950.00            950.00          เฉพาะเจาะจง รานนานาอะไหลยนต รานนานาอะไหลยนต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  11/2564

950.00                            ลว. 15 ธ.ค. 63

2 ซอมรถเครน ทะเบียน 83-4338 3,050.00          3,050.00        เฉพาะเจาะจง รานพงษการชาง รานพงษการชาง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  12/2564

จํานวน  3  รายการ 3,050.00                          ลว. 16 ธ.ค. 63

3 ซอมเครื่องปรับอากาศ 23,000.00        23,000.00      เฉพาะเจาะจง รานลือชัยแอร รานลือชัยแอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  13/2564

จํานวน  4 เครื่อง 23,000.00                        ลว. 17 ธ.ค. 63

4 ซอมรถบรรทุกขยะ 500.00            500.00          เฉพาะเจาะจง รานพงษการชาง รานพงษการชาง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  14/2564

ทะเบียน 82-9093 500.00                            ลว. 22 ธ.ค. 63

จํานวน 2 รายการ

5 ซอมโนตบุก 3,700.00          3,700.00        เฉพาะเจาะจง รานพีเน็ต คอมพิวเตอร รานพีเน็ต คอมพิวเตอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  15/2564

(416-53-0042) 3,700.00                          ลว. 25 ธ.ค. 63

6 ปายไวนิล  จํานวน 2 ปาย 500.00            500.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  16/2564

500.00                            ลว. 28 ธ.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน  ธันวาคม 2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

7 ปายไวนิล  จํานวน 2 ปาย 3,000.00          3,000.00        เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง  17/2564

3,000.00                          ลว. 29 ธ.ค. 63

8 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอม 470,000.00      470,000.00    ประกาศเชิญชวน บจ.รณการเอ็นเตอรไพรส บจ.รณการเอ็นเตอรไพรส เสนอราคาต่ําสุด สัญญจางกอสราง

รางระบายน้ํารูปตัวยู ซอยพัฒนา 470,000.00                      เลขที่  3/2564

มงคล 20 ลว. 16 ธ.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน  ธันวาคม 2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2563

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง (วงเงิน

งบประมาณ)
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