
 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงิน และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ

1 วัสดุสํานักงาน 11,070.00        11,070.00     เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  7  รายการ 11,070.00          เลขที่ 134/2562

ลว. ๘ ก.ค. 62

2 วัสดุสํานักงาน 6,326.00          6,326.00       เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  16  รายการ 6,326.00            เลขที่ 133/2562

ลว. ๘ ก.ค. 62

3 น้ํายาฆาเชื้อ 2,150.00          2,150.00       เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  5 ขวด 2,150.00            เลขที่ 137/2562

ลว. 15 ก.ค. 62

4 หมึกเครื่องพิมพ 28,100.00        28,100.00     เฉพาะเจาะจง บจ.เบสทเทค โอเอ บจ.เบสทเทค โอเอ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  5 รายการ 28,100.00          เลขที่ 135/2562

ลว. 8 ก.ค. 62

5 หมึกเครื่องพิมพ 23,400.00        23,400.00     เฉพาะเจาะจง บจ.เบสทเทค โอเอ บจ.เบสทเทค โอเอ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  13 กลอง 23,400.00          เลขที่ 136/2562

ลว. 8 ก.ค. 62

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน กรกฎาคม  2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2562



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ คัดเลือกและ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

และราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

6 ตรายาง  จํานวน  6 อัน 2,580.00          2,580.00       เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

2,580.00            เลขที่ 131/2562

ลว. 8 ก.ค. 62

7 วัสดุสํานักงาน   จํานวน  14 รายการ 4,546.00          4,546.00       เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

4,546.00            เลขที่ 132/2562

ลว. 8 ก.ค. 62

8 วัสดุเชื้อเพลิง (น้ํามันเครื่อง) 1,320.00          1,320.00       เฉพาะเจาะจง ราน ช.เจริญยนต ราน ช.เจริญยนต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  12  กระปุก 1,320.00            เลขที่ 112/2562

ลว.   ก.ค. 62

9 หมึกเครื่องพิมพ จํานวน 6 ตลับ 9,300.00          9,300.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เบสท เทค บจ.เบสท เทค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

เลขที่ 138/2562

9,300.00                ลว. 22 ก.ค. 62

10 หมึกเครื่องพิมพ จํานวน 5  รายการ 18,550.00        18,550.00     เฉพาะเจาะจง บจ.เบสท เทค บจ.เบสท เทค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

เลขที่ 139/2562

18,550.00              ลว. 22 ก.ค. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน กรกฎาคม  2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ คัดเลือกและ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

และราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

11 หมึกเครื่องพิมพ BROTHER 5,650.00          5,650.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เบสท เทค บจ.เบสท เทค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

หมึกเครื่องพิมพ ขาว - ดํา 5,650.00            เลขที่ 142/2562

ลว. 22 ก.ค. 62

12 หมึกเครื่องพิมพ ขาว - ดํา 7,200.00          7,200.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เบสท เทค บจ.เบสท เทค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน 4 กลอง 7,200.00            เลขที่ 140/2562

ลว. 22 ก.ค. 62

13 วัสดุงานบานงานครัว 5,650.00          5,650.00       เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  2 รายการ 5,650.00            เลขที่ 141/2562

ลว. 22 ก.ค. 62

14 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,000.00          4,000.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร เสนอราคาต่ําสุด

บย 422, 85-4147 ขก,บว 7436 หนองเรือ จํากัด 4,000.00            

ประจําเดือน ก.ค.62

15 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 6,100.00          6,100.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร เสนอราคาต่ําสุด

กจ 4300 ขก,กท 665 ขก,นข 4394 หนองเรือ จํากัด 6,100.00            

ประจําเดือน ก.ค.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

16 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 20,500.00        20,500.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

งานกําจัดขยะมูลฝอย หนองเรือ จํากัด 20,500.00          

ประจําเดือน ก.ค.62

17 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,400.00          4,400.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

กองชาง หนองเรือ จํากัด 4,400.00            

ประจําเดือน ก.ค.62

18 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80.00              80.00           เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

กองการศึกษา หนองเรือ จํากัด 80.00                

ประจําเดือน ก.ค.62

19 วัสดุสํานักงาน 11,070.00        11,070.00     เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  7  รายการ 11,070.00          เลขที่ 134/2562

ลว.  8 ก.ค. 62

20 วัสดุสํานักงาน 6,326.00          6,326.00       เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  16  รายการ 6,326.00            เลขที่ 133/2562

ลว.  8 ก.ค. 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

20 วัสดุตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 53,340.00        53,340.00     เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

(ร.10) จํานวน  8  รายการ 53,340.00          เลขที่ 143/2562

ลว.  24 ก.ค. 62

21 วัสดุตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 7,500.00          7,500.00       เฉพาะเจาะจง รานวัฒนกาล รานวัฒนกาล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

(ร.10) จํานวน  4  รายการ 7,500.00            เลขที่ 146/2562

ลว.  25 ก.ค. 62

22 วัสดุตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 10,000.00        10,000.00     เฉพาะเจาะจง รานวัฒนกาล รานวัฒนกาล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

(ร.10) จํานวน  2  รายการ 10,000.00          เลขที่ 144/2562

(โคมเทียน และเทียน) ลว.  24 ก.ค. 62

23 วัสดุกอสราง 795.00            795.00         เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  3  รายการ 795.00              เลขที่ 145/2562

ลว.  25 ก.ค. 62

24 วัสดุสํานักงาน 3,297.00          3,297.00       เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  8  รายการ 3,297.00            เลขที่ 145/2562

ลว.  25 ก.ค. 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

25 วัสดุตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 53,340.00        53,340.00     เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

(ร.10) จํานวน  8  รายการ 53,340.00          เลขที่ 143/2562

ลว.  24 ก.ค. 62

26 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,000.00          5,000.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

นข  4394 หนองเรือ จํากัด 5,000.00            

ประจําเดือน ก.ค.62

27 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80.00              80.00           เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

กองคลัง หนองเรือ จํากัด 80.00                

ประจําเดือน ก.ค.62

28 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 160.00            160.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

กองสาธารณสุข หนองเรือ จํากัด 160.00              

ประจําเดือน ก.ค.62

29 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,000.00          1,000.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

กองการศึกษา หนองเรือ จํากัด 1,000.00            

ประจําเดือน ก.ค.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 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 20,000.00        20,000.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

กองสาธารณสุข หนองเรือ จํากัด 20,000.00          

ประจําเดือน ก.ค.62

31 โคมเทียน ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 10,000.00        10,000.00     เฉพาะเจาะจง รานวัฒนกาล รานวัฒนกาล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

10,000.00          เลขที่ 144/2562

ลว.  25 ก.ค. 62

32 วัสดุกอสราง 795.00            795.00         เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  3  รายการ 795.00              เลขที่ 145/2562

ลว.  25 ก.ค. 62

33 วัสดุตกแตง ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 7,500.00          7,500.00       เฉพาะเจาะจง รานวัฒนกาล รานวัฒนกาล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  4  รายการ 7,500.00            เลขที่ 146/2562

ลว.  25 ก.ค. 62

34 วัสดุกอสราง 3,700.00          3,700.00       เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  3  รายการ 3,700.00            เลขที่ 147/2562

ลว.  25 ก.ค. 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

35 วัสดุกอสราง เทปพันสายไฟ 1,560.00          1,560.00       เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน 24  มวน 1,560.00            เลขที่ 148/2562

ลว.  25 ก.ค. 62

36 วัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) 3,297.00          3,297.00       เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

 จํานวน  8  รายการ 3,297.00            เลขที่ 145/2562

ลว.  25 ก.ค. 62

37 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,000.00          4,000.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

บย 422 ,บว 7436 ขก,85-4147 ขก หนองเรือ จํากัด 4,000.00            

ประจําเดือน ก.ค.62

38 วัสดุสํานักงาน โครงการพบปะประชาชน 770.00            770.00         เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

 จํานวน  2  รายการ 770.00              เลขที่ 151/2562

ลว.  31 ก.ค. 62

39 หนังสือพิมพ ประจําเดือน ก.ค.62 600.00            600.00         เฉพาะเจาะจง หนองเรือพาณิชย หนองเรือพาณิชย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

600.00              เลขที่ 128/2562

ลว.  1 ก.ค. 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

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

จํานวน 70  ถัง 1,050.00            เลขที่ 129/2562

ลว.  1 ก.ค. 62

41 น้ําดื่มชนิดถังใส ขนาด  20  ลิตร 600.00            600.00         เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน 40  ถัง 600.00              เลขที่ 130/2562

ลว.  1 ก.ค. 62

42 จัดหาเครื่องปรับอากาศ 120,200.00          120,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ประเสริฐโทรทัศน บริษัท ประเสริฐโทรทัศน เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ขนาด 24,000 บีทียู (2 เครื่อง) 889 จํากัด 120,200.00            เลขที่ 149/62

ขนาด  18,000 บีทียู (2 เครื่อง) ลว. 30 ก.ค. 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 ซอมแซมรถตักหนาขุดหลัง 400.00            400.00          เฉพาะเจาะจง พจ.อ.หญิงอรอนงค สลับศรี พจ.อ.หญิงอรอนงค

ตฒ 7283 ขก 400.00                    

2 เปลี่ยนกระจกสํานักงาน 1,000.00          1,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต ถานไชยยง นายสงกรานต ถานไชยยง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

1,000.00                  เลขที่ 121/62

ลว. 8 ก.ค. 62

3 จางถายเอกสาร  จํานวน 35 ชุด 3,648.75          3,648.75        เฉพาะเจาะจง รานพี พี เซ็นเตอร รานพี พี เซ็นเตอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

3,648.75                  เลขที่ 118/62

ลว. 8 ก.ค. 62

4 จางถายเอกสาร  จํานวน 2,552 แผน 1,914.00          1,914.00        เฉพาะเจาะจง รานพี พี เซ็นเตอร รานพี พี เซ็นเตอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

1,914.00                  เลขที่ 120/62

ลว. 9 ก.ค. 62

5 ซอมแซมรถบรรทุกขยะ 3,000.00          3,000.00        เฉพาะเจาะจง รานพงษการชาง รานพงษการชาง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ทะเบียน 83-9729 ขก 3,000.00                  เลขที่ 119/62

ลว. 9 ก.ค. 62

6 ซอมเครื่องปรับอากาศ 20,000.00        20,000.00      เฉพาะเจาะจง รานลือชัยแอร รานลือชัยแอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

จํานวน  7 เครื่อง 20,000.00                เลขที่ 117/62

ลว. 8 ก.ค. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง
 (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา

 ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

7 จางเหมาเครื่องเสียงตามโครงการ 7,000.00          7,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอุทร   หลวงยา นายอุทร  หลวงยา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

เฉลิมพระเกียรติ (ร.10) 7,000.00                  เลขที่ 123/62

ลว. 25 ก.ค. 62

8 จางเหมาทําปายไวนิล 26,310.00        26,310.00      เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

จํานวน  11  รายการ 26,310.00                เลขที่ 122/62

ลว. 24 ก.ค. 62

9 จางเหมาทําปายไวนิล 400.00            400.00          เฉพาะเจาะจง รานจุยกราฟฟค รานจุยกราฟฟค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

โครงการฝกอบรมบุคลากร เทศบาล 400.00                    เลขที่ 124/62

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ลว. 30 ก.ค. 62

10 จางเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 45,000.00        45,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอาณัติ กิตติศิริวัฒนกุล นายอาณัติ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ไมประจําปทาง จํานวน  1  คัน 45,000.00                เลขที่ 125/62

โครงการฝกอบรมบุคลากร ฯ ลว. 30 ก.ค. 62

11 จางเหมานวดแผนไทย 500.00            500.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา  ตันคง นางสาวนิตยา ตันคง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ตามโครงการเทศบาลพบปะประชาชน 500.00                    เลขที่ 131/62

ลว. 31 ก.ค. 62

12 จางเหมานวดแผนไทย 500.00            500.00          เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์  แสนเส็ง นายทวีศักดิ์  แสนเส็ง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ตามโครงการเทศบาลพบปะประชาชน 500.00                    เลขที่ 129/62

ลว. 31 ก.ค. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง
 (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา

 ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

13 จางเหมานวดแผนไทย 500.00            500.00          เฉพาะเจาะจง นางอารีรัตน  กุลทะเล นางอารีรัตน  กุลทะเล เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ตามโครงการเทศบาลพบปะประชาชน 500.00                    เลขที่ 130/62

ลว. 31 ก.ค. 62

14 บริการตัดผม-เสริมสวย 500.00            500.00          เฉพาะเจาะจง นางกองทรัพย รัตนวิศิษฐ นางกองทรัพย รัตนวิศิษฐ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ตามโครงการเทศบาลพบปะประชาชน 500.00                    เลขที่ 132/62

ลว. 31 ก.ค. 62

15 บริการตัดผม-เสริมสวย 500.00            500.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวไฮ  เหลาชํานิ นางสาวไฮ  เหลาชํานิ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ตามโครงการเทศบาลพบปะประชาชน 500.00                    เลขที่ 133/62

ลว. 31 ก.ค. 62

16 บริการตัดผม-เสริมสวย 500.00            500.00          เฉพาะเจาะจง นายทัศนะ  ลาบุญตา นายทัศนะ  ลาบุญตา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ตามโครงการเทศบาลพบปะประชาชน 500.00                    เลขที่ 134/62

ลว. 31 ก.ค. 62

17 บริการตัดผม-เสริมสวย 500.00            500.00          เฉพาะเจาะจง นายวิสุทธิ  ปอมสุวรรณ นายวิสุทธิ  ปอมสุวรรณ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ตามโครงการเทศบาลพบปะประชาชน 500.00                    เลขที่ 136/62

ลว. 31 ก.ค. 62

18 บริการตัดผม-เสริมสวย 500.00            500.00          เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒ  บุแกว นายสุวัฒ  บุแกว เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ตามโครงการเทศบาลพบปะประชาชน 500.00                    เลขที่ 135/62

ลว. 31 ก.ค. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง
 (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา

 ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

19 บริการตัดผม-เสริมสวย 500.00            500.00          เฉพาะเจาะจง นายตันติพร  ธรรมวงษ นายตันติพร  ธรรมวงษ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

ตามโครงการเทศบาลพบปะประชาชน 500.00                    เลขที่ 135/62

ลว. 31 ก.ค. 62

20 จางเหมาบริการคนงานรักษาความ 8,000.00          8,000.00        เฉพาะเจาะจง นายเสกสันต  วงษคํา นายเสกสันต  วงษคํา เสนอราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจาง

สะอาดประจําโรงเรียน 8,000.00                  เลขที่ 45/62

ลว. 3 ก.ค. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง
 (วงเงิน

งบประมาณ)
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