
ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ผูอํานวยการกองคลัง

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

1 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับ 33,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นางศรีนวล  พรมยอง นางศรีนวล  พรมยอง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สนุนกลุมภารกิจการบริหารงานรักษาความ 1 พ.ค.-30 ก.ย.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 291/2561

สะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ราคาเสนอ 33,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 33,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561

2 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 44,500          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา  เฉียดพรมราช นางสาวเจนจิรา  เฉียดพรมราช ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจครูชวยดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 พ.ค.-30 ก.ย.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 292/2561

ทต.นาคํา ราคาเสนอ 44,500.- บาท เปนจํานวนเงิน  44,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561

3 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 33,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพัทจิรา คําอินทร นางสาวพัทจิรา คําอินทร ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาด 1 พ.ค.-30 ก.ย.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 293/2561

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา ราคาเสนอ 33,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 33,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561

4 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 44,500          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอังคนา  แกวทอง นางสาวอังคนา  แกวทอง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริหารการศึกษา ทต.นาคํา 1 พ.ค.-30 ก.ย.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 294/2561

ราคาเสนอ 44,500.- บาท เปนจํานวนเงิน  44,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561

5 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 44,500          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา  คําหาแกว นางสาวจริยา  คําหาแกว ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจบริหารระบบสารสนเทศการเงิน 1 พ.ค.-30 ก.ย.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 295/2561

การคลัง ราคาเสนอ 44,500.- บาท เปนจํานวนเงิน  44,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561

6 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 33,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล  ภูครองแง นางสาวดวงกมล  ภูครองแง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจบริหารระบบสารสนเทศกระบบEGP 1 พ.ค.-30 ก.ย.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 296/2561

และE-LAAS ราคาเสนอ 33,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 33,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561

7 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 44,500          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา  แสงกลาง นางสาวรัตนา  แสงกลาง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริหารงานการศึกษางานสารบรรณ 1 พ.ค.-30 ก.ย.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 297/2561

ราคาเสนอ 44,500.- บาท เปนจํานวนเงิน  44,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ผูอํานวยการกองคลัง

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

8 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 33,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นายชาตรี  วงศวิชัย นายชาตรี  วงศวิชัย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 1 พ.ค.-30 ก.ย.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 298/2561

ราคาเสนอ 33,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 33,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561

9 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 33,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส  ฐานะ นางสาวมธุรส  ฐานะ ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบันทึกขอมูลสถิติสาธารณะ 1 พ.ค.-30 ก.ย.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 299/2561

ราคาเสนอ 33,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 33,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561

10 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 33,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นายศักดิ์พิพัฒนพงษ  โยธาทูน นายศักดิ์พิพัฒนพงษ  โยธาทูน ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการตกแตงตัดกิ่งไม 1 พ.ค.-30 ก.ย.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 300/2561

ราคาเสนอ 33,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 33,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561

11 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 37,500          วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมปอง  มะลิซอน นายสมปอง  มะลิซอน ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการงานบริการขับรถยนตกระเชาไฟฟาเพื่อ 1 พ.ค.-30 ก.ย.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 301/2561

บริการประชาชน ราคาเสนอ 37,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 37,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561

12 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 33,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ  ชองวาริน นายอภิชาติ  ชองวาริน ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการติดตั้งไฟฟาสาธารณะและซอมบํารุง 1 พ.ค.-30 ก.ย.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 302/2561

ราคาเสนอ 33,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 33,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561

13 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 37,500          วิธีเฉพาะเจาะจง นายวันชัย  มหาหิงษ นายวันชัย  มหาหิงษ ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการขับรถกูชีพ 1 พ.ค.-30 ก.ย.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 303/2561

ราคาเสนอ 37,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 37,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561

14 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 37,500          วิธีเฉพาะเจาะจง นายคําพันธ  สิงหนอย นายคําพันธ  สิงหนอย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจดานปองกันฯชวยเหลือพนักงานขับ 1 พ.ค.-30 ก.ย.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 304/2561

รถบรรทุกน้ํา(พนักงานดับเพลิง) ราคาเสนอ 37,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 37,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ผูอํานวยการกองคลัง

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

15 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 37,500          วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมจิต  ถาออนศรี นายสมจิต  ถาออนศรี ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจกาขับรถบรรทุกน้ํา 1 พ.ค.-30 ก.ย.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที3่05/2561

ราคาเสนอ 37,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 37,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561

16 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 37,500          วิธีเฉพาะเจาะจง นายสามารถ  จิตเอื้อ นายสามารถ  จิตเอื้อ ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจดานปองกันฯชวยเหลือพนักงานขับ 1 พ.ค.-30 ก.ย.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 306/2561

รถบรรทุกน้ํา(พนักงานดับเพลิง) ราคาเสนอ 37,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 37,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561

17 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 37,500          วิธีเฉพาะเจาะจง นายอรรถพล  บึงมุม นายอรรถพล  บึงมุม ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการปฏิบัติหนาที่ขับรถบรรทุกน้ํา 1 พ.ค.-30 ก.ย.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 307/2561

ราคาเสนอ 37,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 37,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561

18 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 37,500          วิธีเฉพาะเจาะจง นายคําอวน  สิงหนอย นายคําอวน  สิงหนอย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการขับรถกูชีพ 1 พ.ค.-30 ก.ย.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 308/2561

ราคาเสนอ 37,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 37,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561

19 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 33,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นายจิรกิตต  กัณธรรม นายจิรกิตต  กัณธรรม ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจงานดูแลรักษาตนไม สนามหญา 1 พ.ค.-30 ก.ย.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 309/2561

 ทต.นาคํา ราคาเสนอ 33,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 33,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561

20 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 33,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  ออนศรี นายวิเชียร  ออนศรี ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจงานดูแลรักษาตนไม สนามหญา 1 พ.ค.-30 ก.ย.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 310/2561

 ทต.นาคํา ราคาเสนอ 33,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 33,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561

21 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 33,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนากร  กลางหลา นายธนากร  กลางหลา ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริหารงานบริการขับรถตู 1 พ.ค.-30 ก.ย.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 311/2561

ราคาเสนอ 33,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 33,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ผูอํานวยการกองคลัง

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

22 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 45,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิรัตน  ยาตาแสง นายวิรัตน  ยาตาแสง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริหารงานรักษาความปลอดภัย 1 พ.ค.-30 ก.ย.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 312/2561

สถานที่ราชการ ทต.นาคํา ราคาเสนอ 45,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 45,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561

23 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 44,500          วิธีเฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  สิงหคํา นายอํานาจ  สิงหคํา ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการจัดการชุมชนและสังคม 1 พ.ค.-30 ก.ย.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที3่13/2561

ราคาเสนอ 44,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 44,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561

24 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 44,500          วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพงษ  เกาะสมบัติ นายสมพงษ  เกาะสมบัติ ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการประเมินคาใชจายฯ 1 พ.ค.-30 ก.ย.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 314/2561

ราคาเสนอ 44,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 44,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561

25 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 44,500          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา  ทองดีนอก นางสาวอัจฉรา  ทองดีนอก ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการประเมินคาใชจายฯ 1 พ.ค.-30 ก.ย.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 315/2561

ราคาเสนอ 44,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 44,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561

26 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 33,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนิรุต  สีลาทร นายอนิรุต  สีลาทร ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการเก็บขยะมูลฝอยทําความสะอาด 1 พ.ค.-30 ก.ย.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 316/2561

พรอมเก็บขยะ ราคาเสนอ 33,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 33,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561

27 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 33,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนุชจรี  เจริญสุข นางสาวนุชจรี  เจริญสุข ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริหารงานบริการทั่วไป 1 พ.ค.-30 ก.ย.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 317/2561

ราคาเสนอ 33,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 33,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561

28 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 33,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นางพานทอง  มะลิซอน นางพานทอง  มะลิซอน ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาด 1 พ.ค.-30 ก.ย.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 318/2561

หองประชุม หองน้ํา  ทต.นาคํา ราคาเสนอ 33,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 33,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ผูอํานวยการกองคลัง

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

29 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 33,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวทัศนีย  ลุนพรหม นางสาวทัศนีย  ลุนพรหม ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาด 1 พ.ค.-30 ก.ย.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 319/2561

หองประชุม หองน้ํา  ทต.นาคํา ราคาเสนอ 33,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 33,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561

30 จางเหมาบริกากูชีพ 12,400          วิธีเฉพาะเจาะจง นายทองมวน  จันทรโสม นายทองมวน  จันทรโสม ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ประจําเดือน พฤษภาคม  2561 1 พ.ค.-31 พ.ค.61 หัวหนาชุดปฏิบัติงาน หัวหนาชุดปฏิบัติงาน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 320/2561

ราคาเสนอ 12,400.- บาท เปนจํานวนเงิน 12,400.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561

31 จางเหมาบริการรถรับ-สงนักเรียนศูนยพัฒนา 18,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์  สีบุบ นายประสิทธิ์  สีบุบ ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา 1 พ.ค.-31 พ.ค.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 321/2561

ประจําเดือน พฤษภาคม  2561 ราคาเสนอ 18,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 18,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561

32 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนยพัฒนา 11,182.60   วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 098/2561

ประจําเดือน พฤษภาคม  2561 ราคาเสนอ 11,182.60.- บาท เปนจํานวนเงิน 11,182.60.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561

33 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สังกัด สพฐ. 27,649.16   วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

จํานวน  3  โรงเรียน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 099/2561

ประจําเดือน พฤษภาคม  2561 3 พ.ค.-31 พ.ค.61 ราคาเสนอ27,649.16.- บาท เปนจํานวนเงิน 27,649.16.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.3พ.ค. 2561

34 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 12,116        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตนบริการ หจก.อุบลรัตนบริการ ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สํานักปลัด งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 100/2561

ประจําเดือน พฤษภาคม  2561 1 พ.ค.-31 พ.ค.61 ราคาเสนอ 12,116.- บาท เปนจํานวนเงิน  12,116.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561

35 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 4,000          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตนบริการ หจก.อุบลรัตนบริการ ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 101/2561

ประจําเดือน พฤษภาคม  2561 1 พ.ค.-31 พ.ค.61 ราคาเสนอ 4,000.- บาท เปนจํานวนเงิน4,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ผูอํานวยการกองคลัง

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

36 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 5,300          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตนบริการ หจก.อุบลรัตนบริการ ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กองชาง งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 102/2561

ประจําเดือน พฤษภาคม  2561 1 พ.ค.-31 พ.ค.61 ราคาเสนอ 5,300.- บาท เปนจํานวนเงิน  5,300.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2561

37 จัดซื้อวัสดุน้ําดื่ม 1,230          วิธีเฉพาะเจาะจง โรงน้ําดื่มเนเจอรวอเตอร โรงน้ําดื่มเนเจอรวอเตอร ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 102-1/2561

ประจําเดือน พฤษภาคม  2561 1 พ.ค.-31 พ.ค.61 ราคาเสนอ 1,230.- บาท เปนจํานวนเงิน  1,230.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.2พ.ค. 2561

38 จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร โทรทัศนสี 17,700        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พานิชกอสราง ราน พานิชกอสราง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

แอล อี ด(ีLED TV)แบบSmart TV ขนาด 40 นิ้ว งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 103/2561

1 พ.ค.-31 พ.ค.61 ราคาเสนอ 17,700.- บาท เปนจํานวนเงิน 17,700.-บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.7พ.ค. 2561

39 จางเหมาตามโครงการซอมแซมทอระบายน้ําหวย 47,000          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สัมพันธพาณิชย ราน สัมพันธพาณิชย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

คําแข บานนาคํา  หมูที่ 1 ตําบลนาคํา (งบกลาง) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 322/2561

ราคาเสนอ 47,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 47,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.11พ.ค. 2561

40 จางเหมาตามโครงการปรับปรุงถนนภายในหมูบาน 10,400          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พานิชกอสราง ราน พานิชกอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ถนนลาดยางสายขางวัด บานเลา หมูที่ 8 ตําบลนาคํา (งบกลาง) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 323/2561

ราคาเสนอ 10,400.- บาท เปนจํานวนเงิน 10,400.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.11พ.ค. 2561

41 จางเหมาตามโครงการซอมแซมคันคูหวยคําแข 18,700          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สัมพันธพาณิชย ราน สัมพันธพาณิชย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

บานนาคํา  หมูที่ 1 ตําบลนาคํา (งบกลาง) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 324/2561

ราคาเสนอ 18,700.- บาท เปนจํานวนเงิน 18,700.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.11พ.ค. 2561

42 จางเหมาตามโครงการจางเหมาเครื่องจักรซอมแซม 24,000          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พานิชกอสราง ราน พานิชกอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

คันคูลําหวยคุมมุมนา นายนิคม คําพรหมมา (งบกลาง) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 325/2561

บานสัมพันธ  หมูที่ 7 ตําบลนาคํา ราคาเสนอ 24,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 24,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.16พ.ค. 2561



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ผูอํานวยการกองคลัง

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

43 จางเหมาตามโครงการจางเหมาเครื่องจักรซอมแซม 24,300          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พานิชกอสราง ราน พานิชกอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

คันคูลําหวยคุมมุมนา นายบุตรดี บานนาคํา หมูที1่ (งบกลาง) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 326/2561

ตําบลนาคํา ราคาเสนอ 24,300.- บาท เปนจํานวนเงิน 24,300.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.16พ.ค. 2561

44 จางเหมาบริการซอมบํารุงรถยนตสวนราชการ 6,300          วิธีเฉพาะเจาะจง อุ TSR เซอรวิส อุ TSR เซอรวิส ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

หมายเลขทะเบียน ผข 3171 ขอนแกน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 327/2561

ราคาเสนอ 6,300.- บาท เปนจํานวนเงิน 6,300.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.21พ.ค. 2561

45 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทย(ุกองชาง) 10,095        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชาตรีการชาง ราน ชาตรีการชาง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 104/2561

ราคาเสนอ 10,095.- บาท เปนจํานวนเงิน  10,095.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.21พ.ค.2561

46 จัดซื้อวัสดุกอสราง (กองชาง) 2,759          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชาตรีการชาง ราน ชาตรีการชาง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 105/2561

ราคาเสนอ 2,759.- บาท เปนจํานวนเงิน  2,759.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.21พ.ค.2561

47 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว (กองการศึกษา) 3,032          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 107/2561

ราคาเสนอ 3,032.- บาท เปนจํานวนเงิน 3,032.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.21พ.ค.2561

48 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองการศึกษา) 3,426          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 108/2561

ราคาเสนอ 3,426.- บาท เปนจํานวนเงิน 3,426.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.21พ.ค.2561

49 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 7,023          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 109/2561

ราคาเสนอ 7,023.- บาท เปนจํานวนเงิน 7,023.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.21พ.ค.2561



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ผูอํานวยการกองคลัง

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

50 จางเหมาบริการซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศของหอง 11,770          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน น้ําพองแอร ราน น้ําพองแอร ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สํานักปลัด,หองนายก,หองปลัด,หองผูบริหาร งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 328/2561

ราคาเสนอ 11,770.- บาท เปนจํานวนเงิน 11,770.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.30พ.ค. 2561

51 จางเหมาบริการซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศของหอง 1,551.50       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน น้ําพองแอร ราน น้ําพองแอร ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

คลัง งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 329/2561

ราคาเสนอ1,551.50.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,551.50.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.30พ.ค. 2561

52 จางเหมาบริการซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศของหอง 1,070.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน น้ําพองแอร ราน น้ําพองแอร ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กองชาง งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 330/2561

ราคาเสนอ1,070.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,070.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.30พ.ค. 2561

53 จางเหมาบริการซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศของหอง 1,070.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน น้ําพองแอร ราน น้ําพองแอร ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กองการศึกษา งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 331/2561

ราคาเสนอ1,070.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,070.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.30พ.ค. 2561

54 จางเหมาบริการซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศของหอง 1,070.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน น้ําพองแอร ราน น้ําพองแอร ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กองการศึกษา งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 332/2561

ราคาเสนอ1,070.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,070.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.30พ.ค. 2561
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