
 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

 (วงเงิน และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อ

1 วัสดุสํานักงาน  จํานวน 9 รายการ 4,199.00          4,199.00       เฉพาะเจาะจง รานโคตมะนานาภัณฑ รานโคตมะนานาภัณฑ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

4,199.00            เลขที่ 120/2562

ลว. 14 มิ.ย.62

2 วัสดุกอสราง จํานวน  13  รายการ 11,005.00        11,005.00     เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

11,005.00          เลขที่ 121/2562

ลว. 18 มิ.ย.62

3 หมึกพิมพ   จํานวน  4  รายการ 25,250.00        25,250.00     เฉพาะเจาะจง เบสท เทค โอเอ เบสท เทค โอเอ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

25,250.00          เลขที่ 123/2562

ลว. 20 มิ.ย.62

4 วัสดุกอสราง จํานวน  3  รายการ 5,825.00          5,825.00       เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

5,825.00            เลขที่ 122/2562

ลว. 20 มิ.ย.62

5 วัสดุตามโครงการปลูกตนไม 5,300.00          5,300.00       เฉพาะเจาะจง รานพันธุดีกรุป รานพันธุดีกรุป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  2  รายการ 5,300.00            เลขที่ 116/2562

ลว. 25 มิ.ย.62

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน มิถุนายน  2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30 เดือน   มิถุนายน พ.ศ.  2562



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ คัดเลือกและ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

และราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

6 หนังสือพิมพ  ประจําเดือน ม.ิย.62 600.00            600.00         เฉพาะเจาะจง รานหนองเรือพาณิชย รานหนองเรือพาณิชย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  60  ฉบับ 600.00              เลขที่ 119/2562

รายวัน ไทยรัฐ,เดลินิวส, ลว. 4 มิ.ย.62

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

จํานวน  70 ถัง 1,050.00            เลขที่ 119/2562

ประจําเดือน ม.ิย. 62 ลว. 4 มิ.ย. 62

8 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,000.00          4,000.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

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

ประจําเดือน ม.ิย. 62

9 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 6,100.00          6,100.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

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

ประจําเดือน ม.ิย. 62

10 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 20,500.00        20,500.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

งานกําจัดขยะมูลฝอย หนองเรือ จํากัด 20,500.00          

ประจําเดือน ม.ิย. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน มิถุนายน  2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30 เดือน   มิถุนายน พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ คัดเลือกและ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

และราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

11 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 160.00            160.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

งานบริหารงานทั่วไป หนองเรือ จํากัด 160.00              

ประจําเดือน ม.ิย. 62

12 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,400.00          4,400.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

กองชาง หนองเรือ จํากัด 4,400.00            

ประจําเดือน ม.ิย. 62

13 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 160.00            160.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

กองคลัง หนองเรือ จํากัด 160.00              

ประจําเดือน ม.ิย. 62

14 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80.00              80.00           เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร

กองการศึกษา หนองเรือ จํากัด 80.00                

ประจําเดือน ม.ิย. 62

15 น้ําดื่มชนิดถังใส ขนาด 20 ลิตร 330.00            330.00         เฉพาะเจาะจง รานไทยภัทร รานไทยภัทร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

จํานวน  22 ถัง 330.00              เลขที่ 119/2562

ประจําเดือน ม.ิย. 62 ลว. 4 มิ.ย. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน มิถุนายน  2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30 เดือน   มิถุนายน พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการ

เหตุผลที่

คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ คัดเลือกและ โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

และราคาที่ตกลงซื้อ ในการซื้อ

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

จํานวน  70 ถัง 1,050.00            เลขที่ 119/2562

ประจําเดือน ม.ิย. 62 ลว. 4 มิ.ย. 62

17 โทรศัพทไรสาย 31,400.00        31,400.00     เฉพาะเจาะจง รานทิพยเวชย รานทิพยเวชย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ

ตัวแม จํานวน  4  เครื่อง 31,400.00          เลขที่ 127/2562

ตัวลูก  จํานวน  5  เครื่อง ลว. 28 มิ.ย. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ  ในรอบเดือน มิถุนายน  2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30 เดือน   มิถุนายน พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง วิธีซื้อ
 (วงเงิน

งบประมาณ)



 วงเงินที่จัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา

 ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ  และราคาที่ตกลงจาง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง

ในการจาง

1 คาบํารุงรักษาและซอมแซมรถเครน 2,750.00          2,750.00        เฉพาะเจาะจง รานพงษการชาง รานพงษการชาง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

พรอมกระเชา ทะเบียน83-4338 2,750.00                  เลขที่ 113/62

ลว. 17 มิ.ย. 62

2 ซอมแซมเตาเผาขยะไรมลพิษ 283,550.00      283,550.00    เฉพาะเจาะจง บ.วาวา พลัส คอรปอเรชั่น บ.วาวา พลัส คอรปอเรชั่น เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางทั่วไป

283,550.00              เลขที่  1/62

ลว. 12 มิ.ย. 62

3 ซอมและลางเติมน้ํายาเครื่องปรับ 2,500.00          2,500.00        เฉพาะเจาะจง รานลือชัยแอร รานลือชัยแอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

อากาศ ขนาด 12,000 BTU 2,500.00                  เลขที่ 114/62

ลว. 17 มิ.ย. 62

4 ซอมแซมคอมพิวเตอร 1,000.00          1,000.00        เฉพาะเจาะจง รานพีเน็ตคอมพิวเตอร รานพีเน็ตคอมพิวเตอร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง

416-60-0061,64 1,000.00                  เลขที่ 115/62

ลว. 24 มิ.ย. 62

5 เชาเครื่องถายเอกสาร 9,000.00          9,000.00        เฉพาะเจาะจง รานณัฐพล  โอ เอ รานณัฐพล  โอ เอ เสนอราคาต่ําสุด สัญญาเชา

9,000.00                  เลขที่ 1/62

ลว. 28 มิ.ย. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง  ในรอบเดือน มิถุนายน 2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ.  2562

ลําดับที่ งานที่จัดจาง  ราคากลาง วิธีจาง
 (วงเงิน

งบประมาณ)
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