
ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

1 จางเหมาตามโครงการซอมแซมฝายน้ําลน 56,100         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พานิชกอสราง ราน พานิชกอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

บานนาคํา หมูที่ 1,บานกุดกระหนวน หมู3, (งบกลาง) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 369/2561

บานนาคํานอย หมูที่ 12 ตําบลนาคํา ราคาเสนอ 56,100.- บาท เปนจํานวนเงิน 56,100.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.3 ก.ย. 2561

2 จางเหมาบริกากูชีพ 12,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นายทองมวน  จันทรโสม นายทองมวน  จันทรโสม ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ประจําเดือน กันยายน  2561 1 ก.ย.-30 ก.ย.61 หัวหนาชุดปฏิบัติงาน หัวหนาชุดปฏิบัติงาน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 370/2561

ราคาเสนอ 12,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 12,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1 ก.ย. 2561

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

เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา 3 ก.ย.-30 ก.ย.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 371/2561

ประจําเดือน กันยายน  2561 ราคาเสนอ 18,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 18,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.3 ก.ย. 2561

4 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 6,600             วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอินทิรา  สมศรีสา นางสาวอินทิรา  สมศรีสา ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบันทึกขอมูลสถิติสาธารณะ 3 ก.ย.-30 ก.ย.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 371-1/2561

ประจําเดือน กันยายน  2561 ราคาเสนอ 6,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 6,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.3 ก.ย. 2561

5 จัดซื้อวัสดุน้ําดื่ม 410              วิธีเฉพาะเจาะจง โรงน้ําดื่มเนเจอรวอเตอร โรงน้ําดื่มเนเจอรวอเตอร ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 173/2561

ประจําเดือน กันยายน  2561 ราคาเสนอ 410.- บาท เปนจํานวนเงิน 410.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.3 ก.ย. 2561

6 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนยพัฒนา 10,166         วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 174/2561

ประจําเดือน กันยายน  2561 ราคาเสนอ 10,166.- บาท เปนจํานวนเงิน 10,166.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.3 ก.ย. 2561

7 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สังกัด สพฐ. 50,271.20    วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

จํานวน  3  โรงเรียน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 175/2561

ประจําเดือน กันยายน  2561 3 ก.ย.-30 ก.ย.61 ราคาเสนอ50,271.20.- บาท เปนจํานวนเงิน 50,271.20.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.3 ก.ย. 2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

8 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 10,560         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตนบริการ หจก.อุบลรัตนบริการ ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

(สํานักปลัด) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 176/2561

ประจําเดือน กันยายน  2561 3 ก.ย.-30 ก.ย.61 ราคาเสนอ 10,560.- บาท เปนจํานวนเงิน 10,560.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.3 ก.ย. 2561

9 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 2,500           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตนบริการ หจก.อุบลรัตนบริการ ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

(งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 177/2561

ประจําเดือน กันยายน  2561 3 ก.ย.-30 ก.ย.61 ราคาเสนอ 2,500.- บาท เปนจํานวนเงิน  2,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.3 ก.ย. 2561

10 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 2,300           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตนบริการ หจก.อุบลรัตนบริการ ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กองชาง งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 178/2561

ประจําเดือน กันยายน  2561 3 ก.ย.-30 ก.ย.61 ราคาเสนอ 2,300.- บาท เปนจํานวนเงิน  2,300.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.3 ก.ย. 2561

11 จางเหมาบริการตามโครงการซอมแซมทอ 9,300           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชาตรีการชาง ราน ชาตรีการชาง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ระบายน้ํา บานนาคํา หมูที่ 1 ตําบลนาคํา (งบกลาง) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 372/2561

ราคาเสนอ 9,300.- บาท เปนจํานวนเงิน 9,300.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.6 ก.ย. 2561

12 จางเหมาบริการตามโครงการอบรมคุณธรรม 1,500           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สะบายดีอุบลรัตน ราน สะบายดีอุบลรัตน ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สําหรับบุคลากรเทศบาลตําบลนาคํา งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 373/2561

ประจําปงบประมาณ 2561 ราคาเสนอ 1,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.12 ก.ย. 2561

13 จางเหมาบริการจัดเตรียมอาหารวางและประกอบ 6,630           วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  ภาโนมัย นางนิภาพร  ภาโนมัย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

อาหารกลางวันตามโครงการอบรมคุณธรรม

สําหรับบุคลากรเทศบาลตําบลนาคํา งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 374/2561

ประจําปงบประมาณ 2561 ราคาเสนอ 6,630.- บาท เปนจํานวนเงิน 6,630.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.12 ก.ย. 2561



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

14 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ(กองชาง) 21,503         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชาตรีการชาง ราน ชาตรีการชาง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 179/2561

ราคาเสนอ 21,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 21,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.12 ก.ย. 2561

15 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 1,000           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชาตรีการชาง ราน ชาตรีการชาง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 180/2561

ราคาเสนอ 1,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.12 ก.ย. 2561

16 จัดซื้อกระเปาบรรจุเอกสารและวัสดุเครื่องเขียน 8,270           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอสเอซีรุงเรืองพาณิชย ราน เอสเอซีรุงเรืองพาณิชย ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 181/2561

บุคลากรเทศบาลตําบลนาคําประจําป 2561 ราคาเสนอ 8,270.- บาท เปนจํานวนเงิน 8,270.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.12 ก.ย. 2561

17 จัดซื้อวัสดุกอสรางยางมะตอยขนาด 165,000       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พานิชกอสราง ราน พานิชกอสราง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

บรรตุ 20 กก./ถุง จํานวน 1,000 ถุง งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 182/2561

ราคาเสนอ 165,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 165,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.18 ก.ย. 2561

18 จางเหมาตามโครงการซอมแซมถนนดินลูกรัง 81,000         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สัมพันธพาณิชย ราน สัมพันธพาณิชย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

บานหนองขาม หมูที่ 9 (จํานวน 2 จุด) งบกลาง งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 375/2561

ตําบลนาคํา ราคาเสนอ 81,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 81,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.19 ก.ย. 2561

19 จางเหมาตามโครงการซอมแซมทอระบายน้ํา 61,000         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชาตรีการชาง ราน ชาตรีการชาง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

บานหนองแวง หมูที่ 10(หนาบานนายบุญทัน งบกลาง งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 376/2561

แกวโบราณ) ตําบลนาคํา ราคาเสนอ 61,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 61,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.19 ก.ย. 2561

20 จางเหมาตามโครงการซอมแซมถนนดินลูกรัง 74,000         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ลักคนาพาณิชย ราน ลักคนาพาณิชย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เพื่อการเกษตรทางไปสระหนองแวงใหม งบกลาง งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 377/2561

บานหนองแวงใหม หมูที่ 13 ตําบลนาคํา ราคาเสนอ 74,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 74,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.21ก.ย. 2561



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

21 จางเหมาบริการถายเอกสารและเขาเลม 6,600           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สาครเซ็นเตอร ราน สาครเซ็นเตอร ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 378/2561

งบประมาณ พ.ศ.2562 ราคาเสนอ 6,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 6,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.21ก.ย. 2561

22 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนใน 107,540.64  วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมขอนแกนจํากัด สหกรณโคนมขอนแกนจํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สังกัด สพฐ.จํานวน 3 โรงเรียน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 183/2561

กอนปดภาคเรียนที่ 1/2561 ราคาเสนอ 107,540.64.- บาท เปนจํานวนเงิน 107,540.64.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.21ก.ย. 2561
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