
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๑ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบฺน ๕ ๔ ,๐๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นายว ริัตน์ ยาตาแสง นายว ิรัตน์ ยาตาแสง ราคาท ี่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความปลอดภัย ๑ ต.ค.๖®-๓๑ มี.ค.๖๒ งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ เลขท ๐๐๑/ ๒๔๖!ร

สถานท ี่ราชการ ทต.นาคำ ราคาเสนอ (ะ๔,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๐๐๐.- บาท คุณ?เมบัติเป็น■ประโยซน์ด่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๑
๒ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ตงานสนับสนุน <£๓,๙๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ เกาะสม'น ัต ิ นายสมพงษ เกาะสมบด ราคาท ีจัดจ้างอยู่ใบวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการบริฟ่ารงานรักษาความสะอาดห้อง ® ต.ค.๖®-๓๑ ม.ค.๖๒ งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ เลขที ๐๐๒/๒๔๖๒
ประชุม ห้องนํ้า ทต.นาคำ ราคาเสนอ ๔๓,๔๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๕๓,๔๐๐.- บาท คุณสมบ้ติเป็นประโยชน์ท่ร ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๔๖๑

๓ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ต ิงาบสนับสนุน ๕๓,๔๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นายอำนาจ สิงหค์ำ นายอำนาจ สิงห์คำ ราคาท ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบลังซือ/ลังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาดห้อง ๑ ต.ค.๖®-๓® มี.ค.๖๒ งบประมาณที่ต๊ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๐๓/๒๕๖๒
ประชุม ห้องนํ้า ทต.นาคำ ราคาเสนอ ๔๓,๔๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๔๓,๔๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๔๖๑

๔ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ต๊งานสนับสนุน ๕๓,๔๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา ทองตีนอก นางสาวอัจฉรา ทองดีนอก ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาดห้อง ๑ ต.ค.๖๑-๓® มี.ค.๖๒ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๐๔/๒๔๖๒
ประชุม ห้องนํ้า ทต.นาคำ ราคาเสนอ ๕๓,๔๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๕๓,๔๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๔๖๑

๕ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน ๓ ๙ ,๖ ๐ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นางพานทอง มะลิซ้อน นางพานทอง มะลิซ้อน ราคาทีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบลังซือ/ลังจ้าง
กลุ่มภารกิจงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ตัดก่ิงไม้ ๑ ต.ค.๖®-๓๑ ม.ค.๖๒ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท 00๕/๒๔๖๒
ตัดหญ้าภายในบริเวณส'นง.ทต.นาคำ รๆฯ ราคาเสนอ ๓ ๙ ,๖ 0 0 - บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็น'ประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๑

๖ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน ๓ ๙ ,๖ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุซจรี เจริญสุข นางสาวบุซจริ เจริญสุข ราคาทีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบลังซิอ/ล ังจ ้าง

กลุ่มภารกิจงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ตัดก่ิงไม้ ๑ ต.ค.๖®-๓® มี.ค.๖๒ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุฌภาพ เลขท่ี ๐๐๖/๒๔๖๒
ตัดหญ้าภายใน'บริเวณ?(นง.ทต.นาคำๆ{ท ราคาเสนอ ๓ ๙ ,๖ 00 .- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๖๐๐.- บาท คุณสน'บ้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๔๖๑

๗ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน ๓ ๙ ,๖ ๐ ๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง นางสาวทัศนีย์ ลุนพรหม นางสาวทัศบีย์ ลุนพรหม ราคาทีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ตัดก่ิงไม้ ๑ ต.ค.๖๑-๓๑ ม.ค.๖๒ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๐ฟ/๒๔๖๒
ตัดหญ้าภายในบริเวณสนง.ทต.นาคำฯลฯ ราคาเสนอ ๓ ๙ ,๖ 0 0 - บา)3 / เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๔๖๑๙,๖๐๐.- บา°pr/V

( นางณ ิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖®
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลาดับ 
ท่ี

งานจดซอจดจาง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซือจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลทีเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๘ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสบุน ๓ ๙ ,๖ ๐ ๐ ว ิธ เีฉพาะเจาะจง นายจรกตต กณธรรม นายจรกตต กณธรรม ราคาทีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซิอ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ตัดก่ิงไม้ ๑ ต.ค.๖๑-๓® มี.ค.๖๒ งบประมาณทีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที่ ๐๐๘/๒๕๖๒
ตัดหญ้าภายในบริเวณสนง.ทต.บาคำฯลฯ ราคาเสนอ ๓๙1๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๑

๙ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสบุน ๓ ๙ ,๖ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิเชียร อ่อนศรี นายวิเชียร อ่อนศรี ราคาทีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบ ส่ังซิอ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ตัดก่ิงไม้ ๑ ต.ค.๖๑-๓® มี.ค.๖๒ งบประมาณทีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๐๙/๒๕๖๒
ตัดหญ้าภายใบบริเวณสนง.ทต.นาคำฯลฯ ราคาเสนอ ๓๙,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๖๐๐.- บาท คุณสม'บ้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๑

๑ ๐ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน ๓ ๙ ,๖ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายนิรันดร เนียมสูงเนิน นายนิรันตร์ เนียมสูงเนิน ราคาทีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจงานขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑  ต.ค.๖๑-(ท® มี.ค.๖๖ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที 0๑๐/๒๕๖๒
ฃง ๖ ๑ ๐ ๐  ขอนแก่น ราคาเสนอ ๓๙,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๖๐๐.- บาท คุผสม'บติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๑

Cs)(5) จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ต ิงานสนับสนุน ๕ ๔ ,๐๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นายธนากร กลางหล้า นายธนากร กลางหล้า ราคาท ี่จัดจ้างอยู่ไนวงเงิน ใบส่ังซอิ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) ๑ ต.ค.๖®-๓® มี.ค.๖๒ งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ เลขที ๐๑๑/๒๕๖๒
หมายเลขทะเบียน นข ๘๒๘๔ ขอนแก่น ราคาเสนอ ๕๔,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๕๔,๐๐๐.- บาท คุณสม'บิตเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๑

๑ เอ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน ๕๓,๔๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา แสงกลาง นางสาวรัตนา แสงกลาง ราคาท ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจงานบันทึกข้อมูลสถิติและพัฒนาสารสนเทศ ๑ ต.ค.๖๑-๓๑ มี.ค.๖๒ งบประมาณทีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๑๒/๒๕๖๒
กองคลัง ราคาเสนอ ๕๓,๔๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๕๓,๔๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๑

๑๓ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน ๕๓,๔๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา คำหาแก้ว นางสาวจริยา คำหาแก้ว ราคาทีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจงานผลิตและพิมพ์เอกสารทั้งระบบมือและ ๑ ต.ค.๖๑-๓๑ มี.ค.๖๒ งบประมาณทีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๑๓/๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศกองคลัง ราคาเสนอ ๕:๓,๔๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๕๓,๔๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ท่ร ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๑

๑๕ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน ๓ ๙ ,๖ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล ภ ูครองแง' นางสาวดวงกมล ภูครองแง่ ราคาทีจัดจ้างอยู่ใบวงเงิน ใบส่ังชือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจงานรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน ๑ ต.ค.๖๑-๓๑ มี.ค.๖๒ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๑๔/๒๕๖๒
เทศบาลตำบลบาคำ ราคาเสนอ ๓๙,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๑

๑๕ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน ๕๓,๔๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา แก้วทอง นางสาวอังคณา แก้วทอง ราคาท ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน. ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจงานบริหารงานการศึกษาเทศบาลตำบล ๑ ต.ค.๖®-๓® มี.ค.๖๒ งบประมาณท ี่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๑๕/๒๕๖๒
นาคำ ราคาเสนอ ๕๓,๔๐๐.-น3ฬ^  

. . . A h  S  ..........
เป็นจำนวนเงิน ๕๓,๔๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๑

( นางณ ิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าท/ผู้อำนวยการกองคลัง



"ลรุบ่ผลการดำเนิบการจัดซ้ือจัดจ้างในรอ'บ เสือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลาดบ 
ที

งานจดซอจดจาง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วธจดซอจดจาง ผูเลนอราคา 
และราดาทีเลนอ

ผูได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาทีได้รันคัดเลือก

เหตุผลทีเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๑ ๖ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบ้ติงานเสริมสร้าง ๕ ๓ ,๔ 00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา เฉียดพรมราช นางสาวเจนจิรา เฉียดพรมราซ ราคาทีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
ทักษะความรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กนักเรียน ๑ ต.ค.๖๑-๓๑ ม.ค.๖๒ งบประมาณที่ตั้งไว้มีคุพภาพ เลขที 0 ๑ ๖ /๒ ๕ ๖ เอ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ ราคาเสนอ ๕ ๓ ,๔ 0 0 .-  บาท เป็นจำนวนเงิน ๕ ๓ ,๔ 0 0 .- บาท คุณสมบัติเป็นประโยฟต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๑
๑๗ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมตาเทือปฏิบ้ติงานรักษา ๓ ๙ ,๖ 0 0 .0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพัทจิรา คำอินทร์ นางสาวพัทจิรา คำอินทร์ ราคาทีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

ความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบาคำ ๑ ต.ค.๖๑-๓๑ มี.ค.๖๒ งบประมาณที่ตั้งไว้มีคุณภาพ เลขท 0๑๗/๒๕๖๒
ราคาเสนอ ๓๙,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓ ๙ ,๖ 0 0 .-  บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน'ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๑

๑ Ca จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมตาเทือปฏิบ้ติงานรักษา ๓ ๙ ,๖ 0 0 .0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง บางศรีนวล พรมย่อง นางศรีนวล พรมย่อง ราคาทีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซิอ/ส่ังจ้าง
ความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ ๑ ต.ค.๖๑-๓๑ ม.ค.๖๒ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท 0๑๘/๒๕๖๒

ราคาเสนอ ๓๙,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๖00.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๑
๑ ๙ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาบช่วยเหลือ ๔ ๕ ,0 0 0 .0 0 วิธ ีเฉพาะเจาะจง นายสามารถ จตเออ นายสามารถ จิตเอึ่อ ราคาทีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง

ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถบรรทุกนํ้า ๑ ต.ค.๖๑-รท๑ มิ.ค.๖๒ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท 0๑๙/๒๕๖๒
(พนักงานดับเพลิง) ราคาเสนอ ๔๕,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๔ ๕ ,0 0 0 .-  บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๑

๒ 0 จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานช่วยเหลือ ๔ ๔ ,0 0 0 .0 0 วิธ ีเฉพาะเจาะจง นายคำพันธ์ สิงห์น้อย นายคำพันธ์ สิงห์น้อย ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถบรรทุกนํ้า ๑ ต.ค.๖๑-๓๑ มี.ค.๖๒ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท 0๒0/๒๕๖๒
(พนักงานดับเพลิง) ราคาเสนอ ๔ ๕ ,0 0 0 .-  บาท เป็นจำนวนเงิน๔ ๕ , 0 0 0 - บาท คุณลม'ช้ติเป็น'ประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๑

๒๑ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาบสนับสนุน ๔ ๔ ,0 0 0 .0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมจิต ถาอ่อนศรี นายสมจิต ถาอ่อนศรี ราคาที่จัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซอ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจด้านป้องกันฯและบรรเทาสาธารณภัยและ ๑ ต.ค.๖๑-๓๑ มี.ค.๖๒ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที 0๒ร)/๒๕๖๒
บริการประชาซบในเขตทต.นาคำ(งาบบริการขับรถบรรทุกน้ํา) ราคาเสนอ ๕๔,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๕ ๔ ,0 0 0 .-  บาท คุณสมบัติเป็นประโยซน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๒

fcls จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน ๔ ๔ ,0 0 0 .0 0 วิธ ีเฉพาะเจาะจง นายอรรถพล บึงมุม นายอรรถพล บึงมุม ราคาทีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจด้านป้องกันๆและบรรเทาสาธารณภัยและ {ร) ต.ค.๖๑-๓๑ มี.ค.๖๒ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท 0๒๒/๒๕๖๒
บริการประซาขนใบเขตทต.นาคำ(งานบริการขับรถบรรทุกน้ํา) ราคาเสนอ ๕๔,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๕ ๔ ,0 0 0 .-  บาท คุณสมบัติเป็นประโยซน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๑

๒๓ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาบสนับสบุน ๔ ๔ ,0 0 0 .0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวันขัย มหาหิงษ์ นายวันขัย มหาหิงษ์ ราคาทีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 1 ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการขับรถกู้ชีพ ๑ ต.ค.๖๑-๓๑ มี.ค.๖๒ งบประมาณที่ตั้งไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๒๓/๒๕๖๒

ราคาเสนอ ๕ ๔ ,๐๐๐/^๙ 'Vท เป็นจำนวนเงิน ๕ ๔ ,0 0 0 .-  บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๑

( นางณ ิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



■ '“สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดอน ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ูเ้สนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้!ด้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๒๔ จ้างเหมา'บริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับส'นน ๕ ๔ ,0 ๐ ๐ .0 0 ว ิธ เีฉพาะเจาะจง นายคำอ้วน สิงห์น้อย บายคำอ้วน สิงห์น้อย ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการขับรถกู้ซีพ ๑ ต.ค.๖๑-๓๑ ม.ค.๖๒ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๒๔/๒๕๖๒

ราคาเสนอ ๕๔,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๕๔,๐๐๐.- บาท คุณสมบ้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๔๖๑

๒๕ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน ๕ ๔ ,๐ ๐๐ .๐ ๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง นายสมปอง มะลิซ้อน นายสมปอง มะลิซ้อน ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจกาชุม'ซนและสังคมงานบริการขับรถยนต์ ๑ ต.ค.๖๑-๓๑ ม.ค.๖๒ งบประมาณที่ตั้งไว้มีคุณภาพ เลขที่ ๐๒(ะ/๒๔๖๒
กระเซ้าไฟฟ้าเพื่อบริการประขาซน ราคาเสนอ ๕๔,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๕๔,000.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๔๖๑

๒๖ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ๓ ๙ ,๖ ๐ 0 วิธ ีเฉพาะเจาะจง นางสาวอินทิรา สมศรีสา บางสาวอิบทิรา สมศรีสา ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจบริหารงานช่างงานบริการบันทึกข้อมูล ๑ ต.ค.๖®-๓© มี.ค.๖เอ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลฃท ๐๒๖/๒๔๖๒
สถิติกองซ่าง ราคาเสนอ ๓๙,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๖๐๐.- บาท คุณสมบ้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๔๖๑

๒๗ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ๓ ๙ ,๖ 0๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายชาตรี วงศ์วิขัย นายซาตริ วงศ์วิชัย ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริการ'ชุมชนและสังคมงาบบริการติดต้ัง ๑ ต.ค.๖๑-๓๑ ม.ค.๖๒ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๒๗/๒<£๖๒
ไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะฯ ราคาเสนอ ๓๙,๖๐๐.- บาท เป็นจำบวบเงิน ๓๙,๖๐๐.- บาท คุณสมบํติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๔๖๑

๒๘ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสนับสบุน ๓ ๙,๖ ๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ ซ่องวารีน นายอภิชาติ ซ่องวารีน ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริการชุมชนและสังคมงานบริการติดต้ัง ๑ ต.ค.๖๑-๓๑ มี.ค.๖๒ งบประมาณที่ตั้งใว้มีคุณภาพ เลขท ๐๒๘/๒๔๖๒

. ไฟฟ้าสาธารณะและซ่อม'บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะฯ ราคาเสนอ ๓๙,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๖๐๐.- บาท คุณสมนัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๔๖๑
๒๙ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาบสนับสนุน ๓ ๙ ,๖ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายศักดิ้พิพัฒ'นพงษ์ โยธาทูน นายศักดึ๋พิพัฒน์พงษ์ โยธาทูน ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการบริการชุมชนและสังคมงานบริการตกแต่ง ๑ ต.ค.๖๑-๓๑ มี.ค.๖๒ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๒๙/๒<£๖๒
และตัดก่ิงไม้ริมทางและริมถนนภายในทต.นาคำ ราคาเสนอ ๓๙,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๖๐๐.- บาท คุณสม•น้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒(£๖๑

๓๐ จ้างเหมาบริการ(กู้ซีพ) ๑ ๒ ,๔ 00 วิธ ีเฉพาะเจาะจง นายทองม้วน จันทร์โสม นายทองม้วน จันทร์โสม ราคาทีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ประจำเตือน ตุลาคม ๒<£๖๑ ๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.๖๑ (หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน) (หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน) งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๓๐/๒<£๖๑

ราค>สืน ้อ ๑๒,๔๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๔๐๐.- บาท คุณสมบ้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคา ลว. (ริ) ต.ค. ๒๔๖๑

( นางพิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ท ี่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ จัีดซ้ือจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ

ผ ูไ้ด รั้บการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๓๑ จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ ๘ ,๐ ๐ ๐ ว ิธ เีฉพาะเจาะจง บายอมร อุดแก้ว นายอมร อุดแก้ว ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง

เทศบาลตำบลนาคำ ๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.๖๑ งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม คีุณภาพ เลขท ๐๓๑/๒๔๖๒
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๑ ๘ ,0๐ ๐ .- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๑

๓!อ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนา ๑๐,๖๗๔.๓๐ ว ิธ เีฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอบแก่บ จำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ราคาท ีจ่ัดซื้ออยู่ใบวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง

เด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ ๘ ต.ค ๒๕๖๑ งบประมาณท ีต้ั่งไว้ม คีุณภาพ เลขท ๐๐๑/๒๔๖๒

ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๑๐,๖๗๔.๓๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๖๗๔.๓๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๔๖๑

๓ ๓ จัดซื้อนํ้าดื่มเทศบาลตำบลนาคำ ๑,๒ ๑๐.๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง โรง'นํ้าดื่มเบเจอร์วอเตอร์ โรงนํ้าดื่มเนเจอร์วอเตอร์ ราคาที่จัดซื้ออยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง

๘ ต.ค ๒๕๖๑ งบประมาณท ี่ต้ังไวัมีคุณภาพ เลขที ๐๐๒/๒๔๖๒

ประจำดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๑,๒๑๐.- บาท เป็นจำนวน1งิบ ๑ ,๒๑๐.- บาท คุณสมบํติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๔๖๑

๓๔ จัดช้ือวัสดุ'นามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๑๒ ,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง

สำนักปลัด งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๐๓/๒๔๖๒
ประจำดือน ตุลาคม ๒ ๕ ๖๑ ๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.๖๑ ราคาเสนอ ๑๒ ,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน๑๒,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๔๖๑

’ ๓๕ จัดซ้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๓ ,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๐๔/๒๔๖๒
ประจำดือน ต ุล าค ม  ๒๕๖๑ ๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.๖๑ ราคาเสนอ ๓,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๔๖®

๓๖ จัดซ้ือวัสดุ'นามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๕,๙๐๐.๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท่ีจัดซื้ออยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง

กองซ่าง งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๐๕/๒๔๖๒

ประจำดือน ตุลาดม ๒๕๖๑ ๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.๖๑ าคาเสนอ ๕,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๔,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๔๖๑พ
( นางณ ิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาถ4 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซ้ือจัดจ้าง ผ ูเ้สนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ

ผ ู้ได ้รับการคัดเลือกและ 
ราคาท่ีได ้รับคัดเสือก

เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๓๗ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

บ้านหนองแวงใหม่ ม.๑๓(จากไร่นายใสว โสภามา ถึงนา งบประมาณที่ตั้งไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๓๒/๒(ะ๖๒

นางเพ็ญพร) หมู่ท่ี ๑๓ ต.นาคำ ราคาเสนอ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑๐ ต.ค.๒๕๖๑

๓๘ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ๙ ๙ ,๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

บ้านหนองแวงใหม่ ม.๑๓(จากไร่นายจีรศักด้ี แสนแก้ว งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๓๓/๒(£๖๒

ถึงนานายแหง) หมู่ท่ี ๑๓ ต.นาคำ ราคาเสนอ ๙๙,๐๐๐.- บาท เป็นจำบวบเงิน ๙๙,๐๐๐.- บาท คุณสมบํติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑๐ ต.ค.๒(£๖๑

๓๙ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ๗ ๓ ,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

บ้านหนองแวง ม.๑๐(จากบ้านนายจรูญ ถึง นานางนาง) งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๓sy ๒(£๖๒

หมู่ท่ี ๑๐ ต.นาคำ ราคาเสนอ ๗๓,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗๓,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑๐ ต.ค.๒(£๖๑

๔๐ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ๕ ๘ ,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ ราคาที่จัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

บ้านหนองแวงใหม่ ม.๑๓(จากไร่บายคม ชาวัตรถึงนา งบประมาณที่ตั้งใว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๓(£/๒(£๖๒

นางนาง) หมู่ที ๑๓ ต.นาคำ ราคาเสนอ ๕๘,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๕๘,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.®๐ ต.ค.๒(£๖๑

๔(ริ) จ้างเหมาบริการจัดทำพวงมาลาดอกไม้สดในวันคล้าย ๒ ,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พานิซก่อสร้าง ร้าน พานิชก่อสร้าง ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

วันสวรรคตฯรัชกาลท่ี ๙(๑๓ต.ค.๖๑)และวับปียะมหาราช งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๓๖/๒(£๖๒

(๒๓ ต.ค.๒<£๖๑) ราคาเสนอ ๒,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑๑ ต.ค.๒(£๖๑

๔๒ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เคร่ืองตัดหญ้าแบบ ร),ffiGIlO วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน แดงการช่าง ร้าน แดงการช่าง ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

ข้อนขัง,หมายเลขครุภัณฑ์(๔๔๑-๕๘-๐๐๐๕:) งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๓๗/๒(£๖๒

ราคาเสนอ ๑,๙๓๐.- บ ™ / " เป็นจำนวนเงิน ๑ ,๙๓๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๒๒ ต.ค.๒(£๖๑

( นางณ ิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปผลการดาเน์นการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำด ับ

ที่

งานจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเง ินงบประมาณ  

(ราคากลาง)

ว ิธ ีจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง ผ ูเ้สนอราคา 

และราคาท ี่เสนอ

ผ ู้ได ้ร ับการค ัดเล ือกและ 

ราคาท ี่ได ้ร ับค ัดเล ือก

เหตุผลท ี่เล ือกโดยส ังเขป หมายเหต ุ

๔๓ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนาชุมขนหมายเลขครุภัณฑ์(๔๑๖-๔๖-๐๐๒๖)

๖ ,เอ๐ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งประเสริฐพาณิชย์ 

ราคาเสนอ ๖,๒00.- บาท

ร้านรุ่งประเสริฐพาณิชย์ 

เป็นจำนวนเงิน ๖,๒๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 

งบประมาณท่ีตั้งไว้มีคุณภาพ

คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

โบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เลขท ๐๓๘/๒๔๖๒ 

ลว.๒๒ ต.ค.๒๔๖๑

๔๔ จ้างเหมาบริการซ่อมบารุงครุภัณฑ์เคร่ืองปรบเตอร์ 

งานนิติกร หมายเลขครุภัณฑ์(๖๐๐-(ร๔-๐๐๑๕:)

๓,๘๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งประเสริฐพาณิชย์ 

ราคาเสนอ ๓,๘๐๐.- บาท

ร้านรุ่งประเสริฐพาณิชย์ 

เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 

งบประมาณท่ีตั้งไว้มีคุณภาพ

คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เลขท ๐๓๙/๒๔๖๒ 

ลว.๒๒ ต.ค.๒๔๖๑

๔๔ จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวับพร้อมอาหารว่าง 

และเคร่ืองด่ืมประชุมสภาเทศบาลตำบลบาคำสมัยสามัญ 

สมัยท่ี ๔ ประจำปี ๒๔๖๑

๒,๔๐๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร ภาโนมัย 

ราคาเสนอ เอ,๕๐๐.- บาท

นางนิภาพร ภาโนมัย 

เป็นจำบวนเงิน ๒,๕๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 

งบประมาณท่ีตั้งไว้มีคุณภาพ

คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เลขท่ี ๐๔๐/๒๔๖๒ 

ลว.๒๖ ต.ค.๒๔๖®)

๔๖ จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนดำเนินงาบ 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕:๖๒

(ริ),๓๔๔ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สาครเซ็นเตอร์ 

ราคาเสนอ ๑,๓๔๔.- บาท

ร้าน สาครเซ็นเตอร์ 

เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๔๔.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 

งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ

คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เลขท ๐๔๑/๒๔๖๒ 

ลว.๒๖ ต.ค.๒๔๖๑

๔๗ จ้างเหมาบริกาจัดทำ,ชายประขาสัมพันธ์ตามโครงการ 

ซ่อมแฃมถนนลาดยาง สายขก.๕๐๓๓

๒ ๑ ,๐ ๐๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน พานิซfiอสร้าง 

ราคาเสนอ ๒๑,๐๐๐.- บาท

ร้าน พานิขก่อสร้าง 

เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๐๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 

งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ

คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เลฃท 0๔๒/๒๔๖๒ 

ลว.๒๖ ต.ค.๒๔๖๑

๔๘ จัดซ้ือวัสดุสำนักงาบสำนักปลัด ๒ ,๐๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน พานิซก่อสร้าง 

ราคาเสนอ ๒,๐๐๐.- tr j

ร้าน พานิซก่อสร้าง 

เป็นจำนวนเงิน ๒,0๐0.- บาท

ราคาที่จัดซื้ออยู่ในวงเงิน 

งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ

คุณสมบัติเป็บประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เลขท่ี ๐๐๖/๒๔๖๒ 

ลว.๒๒ ต.ค.๒๔๖๑

( นางณ ิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปผลการดำเนินการจดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำด ับ

ที่

งาน จ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเง ินงบประมาณ  

(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง ผ ู้เสนอราคา 

และราคาท ี่เสนอ

ผ ู้ได ้ร ับการค ัดเล ือกและ 

ราคาท ี่ได ้ร ับค ัดเล ือก

เหตุผลที่เล ือกโดยส ังเขป หมายเหต ุ

๔ ๙ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษาๆ ๓ ,๖ ๘ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งประเสริฐพาณิชย์ 

ราคาเสนอ ๓,๖๘๐.- บาท

ร้านรุ่งประเสริฐพาณิชย์ 

เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๘๐.- บาท

ราคาที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 

งบประมาณที่ตั้งไว้มีคุณภาพ

คุณสม'บติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เลขท 0๐๗/๒๕๖๒ 

ลว.๒๖ ต.ค.๒(ร๖ (ริ)

๕ ๐ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวึทยุ (กองซ่าง) ๒ ,๓ ๐ ๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน ซาตรีการซ่าง 

ราคาเสนอ ๒,๓00.- บาท

ร้าน ชาตรีการช่าง 

เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๐๐.- บาท

ราคาที่จัดซื้ออยู่ในวงเงิน 

งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ

คุณสมบ้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เลขท่ี ๐๐๘/๒๕๖๒ 

ลว.๒๖ ต.ค.๒๕๖(ร)

๔ ๑ จัดซ้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนตามโครงการ 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย จก.(To๓๓

๔ ๘ ,๖ ๒ ๗ .๖ ๖ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ 

ราคาเสนอ๕๘,๖๒๗.๖๖. - ^ ฟC

หจก.อุบลรัตน์บริการ

ร '
เป็นจำนวนเงิบ๕๘,๖๒๗.๖๖.- บาท

ราคาที่จัดซื้ออยู่ในวงเงิน 

งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ

คุณสม'นิติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เลขท่ี ๐๐๙/๒๕๖๒ 

ลว.๒๖ ต.ค.๒๕๖๑>๒๗.๖๖.-}y t fC

( นางณิศรา ทองโคตร ) 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปผลการดำเน ินการจ ัดซอจัดจ้างในรอบ เด ือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒ ๕ ๖๑
_______ ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออ ุบลร ัตน ์ จังหวัดขอนแก่น________

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้!ด้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๑ จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนา ๑ ๘ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นายอมร อุดแก้ว นายอมร อุดแก้ว ราคาที่จัตจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เด็กเล็กเทศบาลตำบลบาคำ ๑ พ.ย.-๓๐ พ.ย.๖๑ งบประมาณที่ตั้งไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๔๓/๒๕๖๒
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๑๘,๐๐๐.- บาท ฟ้บจำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๑

๒ จ้างเหมาบ'ริกาถู้ซีพ ๑ ๒ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายทองม้วน จันทร์โสม นายทองม้วน จันทร์โสม ราคาที่จัดจ้างอยูในวงเงิน ใบ ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

ประจำเดือน‘พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑ พ.ย.-๓๐ พ.ย.๖๑ หัวหน้าชุดปฏิบัติงาบ หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน งบประมาณที่ตั้งไว้มีคุณภาพ เลขหี่ ๐๔<3๙๒๕๖๑
ราคาเสนอ ๑๒1๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็บประโยขน์ต่อ ทด.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๑

๓ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎิ'มติงาบกองช่าง ๓ ๓ ,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปรารถนา จิตเอื้อ นางสาวปรารถนา จิตเอื้อ ราคาที่จัดจ ้า งอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

๑ พ.ยcn๑.-๓๑ ม.ค.๖๑ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๔๕/๒๕๖๑
ราคาเสนอ ๓๓,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๓,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๑

๕ จัดซื้อน้ําดื่มเทศบาลตำบลนาคำ ๕ ๔ ๐ .0 ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง โรงนํ้าดื่มฒเจอร์วอเตอร์ โรงนํ้าดื่มเนเจอร์วอเตอร์ ราคาที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๑๐/๒๕๖๒

ป ร ะ จ ำ เด ือ น  พ ฤ ศ จ ิก าย น  ๒ ๕ ๖ ๑ ราคาเสนอ ๕๔๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๕๔๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๑
๕ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนา ๑๒ ,๐๔ ๒ .๘ ๐ ว ิธ เีฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ราคาที่จัดซื้ออยู่ในรงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เด ็ก เล ็ก เท ศ บ าล ต ำบ ล น าค ำ งบประมาณที่ต้ังโว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๑๑/๒๕๖๒
ป ร ะ จ ำ เด ือ น  พ ฤ ศ จ ิก าย น  ๒ ๕ ๖ ๑ ราคาเสนอ ๑๒,๐๔๒.๘๐.- บาท เป็นจำบวบเงิน๑๒,๐๔๒.๘๐.- 'นาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๑

๖ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียบในสังกัด สพฐ. ๕๕,๒๙๘.๓๒ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ราคาท่ีจัตซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
จ ำน ว น  ๓ โรงเร ียน งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๑๒/๒๕๖๒
ป ร ะ จ ำ เด ือ น  พ ฤ ศ จ ิก าย น  ๒ ๕ ๖๑ ๑ท.ย.-๓o พ.ย.๖๑ ราคาเสนอ ๕๕,๒๙๘.๓๒.- บาท เป็นจำนวนเงิน๕๕,๖๙๘.๓๖- บาท คุณสมบัติเป็บประโยชน์ต่อ ทต.บาค่า ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๑

๗ จัดซ้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืบ ๑ ๔ ,๗ ๐ ๐ .๔ ๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาที่จัดซื้ออยู่ใบวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
สำนักปลัด งบประมาณที่ต้ังไวัมีคุณภาพ เลขท ๐๑๓/๒๕๖๒
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒ ๕ ๖๑ ๑พ.ย.-๓o พ.ย.๖® ราPเ^นฬอ ๑๔,๗๐๐.๕๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ร)๔,๗๐๐.๕๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๑

( นางณ ิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจางในรอบ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒<£๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น_______

ลำดับ
ที่

งานจัดซือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๘ จัดซ้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๖ ,๐ 0 ๐ .๐ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท ี่จัดซ้ืออยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
งานป็องกันและบรรเทาสาธาร๓ภัย งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ เลชท ๐๑๔/๒๕๖๒
ป ร ะ จ ำ เด ือ น  พ ฤ ศ จ ิก าย น  ๒๕:๖๑ ๑พ.ย.-๓๐พ.ย.๖๑ ราคาเสนอ ๖,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๑

๙ จัดซ้ือวัสดุบ้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๒ ,๗ ๐ ๐ .๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท ี่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
งานกองช่าง งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ เลขท ๐๑๕/๒๕๖๒
ป ร ะ จ ำ เด ือ น  พ ฤ ศ จ ิก าย น  ๒ ๕ ๖๑ ร)พ.ย.-๓๐พ.ย.๖® ราคาเสนอ ๒,๗๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๑

๑ ๐ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ๘,๔๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน ซาตริการซ่าง ร้าน ซาตรีการช่าง ราคาท ี่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ เลขที่ ๐๑๖/๒๕๖๒

ราคาเสนอ ๘,๔๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๔๐๐.- บาท คุณสมบิตพ)'นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๖ พ.ย. ๒๕๖๑
๑ ๑ จ ้างเหมาบริการซ ่อมแซมบานประต ูห ้องประช ุม ๒ ๙,๐๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นายประสิทธี้ สีจูม นายประสิทธ สีจูม ราคาที่จัตจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

และบานประตูอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาคำ งบประมาณท ี่ต้ังโว้มีคุณภาพ เลขที่ ๐๔๖/๒๕๖๒
ราคาเสนอ ๒ ๙,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๙,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว. ๙ พ.ย. ๒๕๖๑

๑๒ จ้างเหมาบริกาซ่อมบำรุงเคร่ืองพิมพ์มัลสิฟ้งก์ช่ัน ๓ ,๑ ๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งประเสริฐพาณิชย์ ร้าน รุ่งประเสริฐพาณิชย์ ราคาท ี่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน โบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ย ีห้อbrother หมายเลขครุภัณฑ์๖๐๐-๕๖-๐๐๑๕ งบประมาณท่ีต้ังไว้ม ีคุณภาพ เลขท ๐๔๗/๒๕๖๒
๖0๐-๕๘-00๑๗ ราคาเสนอ ๓,๑๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๙ พ.ย. ๒๕๖๑

๑๓ จ้างเหมาบริกาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ ๒1๐ ๐ ๐ .๐ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์เซอร์วิส ร้าน อุบลรัตน์เซอร์วิส ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบสั่งซ ื้อ/ส ั่งจ ้าง

ทะเบียน ผจ ๗๔๘๙ ขอนแก่น(งาน'ปีองกันๆ) งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๔๘/๒๕๖๒
ปะผุ ราคาเสนอ ๒,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๑

๑๔ จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)หมึกเคร่ือง ๑ ๑ ,๒ ๐ ๐ .๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โอเอก๊อปจ้ เซอร์วิส หจก.โอเอก๊อปปี เซอร์วิส ราคาที่จัดซ้ืออยู่ใบวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ถ่ายเอกสาร งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๑๗/๒๕๖๒

รา£เะ๗ นอ ๑๑,๒๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ®®,๒๐๐..- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๑พ
( นางณ ิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดอน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
_______ขรงเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดชอนแก่น

ลำดับ
ท ี่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๑  ๕ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) ๓ ,๙ 0 0 .๐ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน บุษยมาศพาณิชย์ 

ราคาเสนอ ๓ ,๙๐๐.- บาท

ร้าน บุษยมาศพาณิซย์ 

เป็นจำนวนเงิน ๓,๙๐๐..- บาท

ราคาที่จัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้ม คีุณภาพ
คุณสมบัติฟ้บประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๐๑๘/'เอ<£๖๒ 

ลว. ๑๔ พ.ย. เอ๔๖๑
๑ ๖ จัดซ้ือวัสดุยาบพาหนะ(สำนักปลัด) ๔ ,๖๕ ๐.๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน อันดามันการยาง 

ราคาเสนอ ๔,๖๕๐.- บาท

ร้าน อันดามันการยาง 

เป็นจำนวนเงิน ๔,๖๕๐..- บาท

ราคาท ี่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๑๙/!ร๔๖๒ 
ลว.๒๑ พ.ย. ๒๔๖๑

๑๗ จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ๗ ,๒ ๑๕ .00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

ราคาเสนอ ๗,๒®๕.- บาท

ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

เป็นจำนวนเงิน ๗,๒๑๕..- บาท

ราคาท ี่จัดซื้ออยู่ใบวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๐๒๐/๒๔๖๒ 
ลว.๒๑ พ.ย. ๒๔๖๑

๑๘ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) ๕ ,๓๒ ๓.00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

ราคาเสนอ ๔,๓๒๓.- บาท

ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

เป็นจำนวนเงิน <£,๓๒๓..- บาท

ราคาที่จัตซ้ืออยู่โนวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลฃที ๐๒๑/๒๔๖๒ 
ลว.๒๑ พ.ย. ๒๔๖๑

๑ จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ๘ ,๙ ๖ ๒ .00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

ราคาเสนอ ๘,๙๖๒.- บาท

ร้าบ อุบลรัตน์ศึกษา 

เป็นจำนวนเงิน๘,๙๖๒..- บาท

ราคาที่จัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ 
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๐๒๒/๒๔๖๒ 
ลว.๒๑ พ.ย. ๒๔๖๑

๒๐ จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน (กองจ่าง) ๕ ,๓ 0 0 .0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

ราคาเสนอ ๕,๓๐๐.- บาท

ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

เป็นจำนวนเงิน๔,๓ ๐๐ ..- บาท

ราคาที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๒๓/๒๔๖๒ 
ลว.๒® พ.ย. ๒๔๖๑

๒๑ จัดซ้ือวัสดุสำนักงาบ (กองการศึกษาฯ) ๓ ,๖ 0 0 .0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

ราค;}เสนอ ๓,๖๐๐.- บาท

ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

เป็นจำนวนเงิน๓,๖๐๐..- บาท

ราคาที่จัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๒๔/๒๔๖๒ 
ลว.๒๑ พ.ย. ๒๔๖๑~W\~

( นางณิศรา ทองโคตร ) 
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปผลการด่าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดัอน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผูไ้ด้รับการดัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับดัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๒๒ จ้างเหมาบริการจ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ 
ทะเบียน ผจ ฅเ๔๘๙ ขอนแก่น(งาน'ปิองกันฯ) 
รถบรรทุกบ้ํา

๖ ,๒ ๐ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน อันดามันการยาง 

ราคาเสนอ ๖,๒ ๐ ๐ .-  บาท

ร้าน อันดามันการยาง 

เป็นจำนวนเงิน ๖,๒00.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ใบวงเงิน 
งบประมาณท่ีตั้งไว้มีคุณภาพ
คุณลม'นิติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ัง1ซ้ือ/ส่ัง'จ้าง 
เลขท่ี 0๔๙/๒๔๖๒ 

ลว. ๒® พ.ย. ๒๔๖๑
๒ ๓ จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) ๔,๐ ๐ ๐ . ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พานิซก่อสร้าง 

ราคาเสนอ ๔ ,๐ 00 .- บาท

ร้าน พานิซก่อสร้าง 

เป็นจำนวนเงิน๔,๐0๐..- บาท

ราคาที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ตั้งไว้มีคุณภาพ
คุณสม'บ้ติฟ้บประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี 0๒๔/๒๔๖๒ 
ลว.๒๒ พ.ย. ๒๔๖๑

๒ ๔ จัดซ้ือวัสดุสำนักงาบ (กองคลัง) ๓ , ๐ ๐ ๐ . ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ซาตรีการช่าง 

ราคาเสนอ ๓ ,๐ ๐ ๐ . -  บาท

ร้าน ซาตริการช่าง 

เป็นจำนวนเงิน๓,๐๐๐..- บาท

ราคาที่จัดซ้ืออยูในวงเงิน 
งบประมาณท่ีตั้งไว้มีคุณภาพ
คุณสม'นิติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที 0๒๖/๒๔๖๒ 
ลว.๒๒ พ.ย. ๒๔๖๑

๒๕ จัดซ้ือครุภัณฑ์งาบกองจ่าง(ขุดทดสอบการบดอัด 
ดิน,ชุดทดสอบควานหนาแบ่บของดิน,เคร่ืองช่ังดิจิตอล, 

เครื่องมือวัดระยะ,ตะแกรงร่อนวัสดุ)

๔ ๕ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิ?เตอินเตอร์ แพลนเนตจ่ากัด

ราคาเสนอ ๔๔,๐๐0.- บาท

บริษัท แปซิVเตอินเตอร์ แพลนเน็ตจำกัด 

เป็นจำนวนเงิน๔๔,๐๐๐..- บาท

ราคาที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีตั้งไว้มีคุณภาพ 
คุณสม'นิติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท 0๒๘/๒๔๖๒ 
ลว.๒๓ พ.ย. ๒๔๖๑

๒๖ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 
บ้านสัมพันธ์ ม.๗ (คุ้มดอนยาง)

๕ ๗ ,๐๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์

ราคาเสนอ๔๗,o o o .-  บาท

ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ 

เป็นจำนวนเงิน ๔๗,000.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีตั้งไว้มีคุณภาพ
คุณสม'นิติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที่ 0๔0/๒๔๖๒ 

ลว. ๒๓ พ.ย. ๒๔๖๑
๒๗ จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงาบ 

ผลการติดตามและประเมินผลแผบพัฒนาท้องถ่ํน 
(พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔)รอบเดือนธันวาคม ๒๔๖๑

๑,๔๒๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สาครเซ็นต์เตอร์ 

ราคาเสนอ ๑,๔๒©.- บาท

ร้าน สาครเซ็นต์เตอร์ 

เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๒0.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยูในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสม'นิติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท 0๔๑/๒๔๖๒ 

ลว. ๒๖ พ.ย. ๒๔๖๑
๒ ๘ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ 

ทะเบียนขง ๖ ๑ 00 ขอนแก่น
๑๔,๒ ๑๘.๑๖ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคเคทีชอนแก่นจำกัด 

ราค^Krtja"๑๔,๒๑๘.๑๖.- บาท

บริษัท เคเคทีขอนแก่นจำกัด 

เป็นจำบวบเงิน ๑๔,๒๑๘.๑!ะ!.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสม'บ้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี 0๔๒/๒๕๖๒ 

ลว. ๒๖ พ.ย. ๒๔๖๑

( นๆงณิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปผลการดำเน้นการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖®
_______ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น_______

ลำดับ
ท ี่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ จี ัดซื้อจัดจ้าง ผ ูเ้สนอราคา 
และราคาท ี่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาท ี่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลท ีเ่ลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

เอ๙ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ 
เกษตรจากแยกบ้านนายสมควร ช่องวาริบ ม.๑๒ 
ถึงส ี่แยกบ้านหนองไหล ม.๔

๒ ๑ ๕ ,0 0 0 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง 
จ่ายขาดเงินสะสน 

ครั้งท ี๑่

ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง 

ราคาเสนอ๒๑๕,0๐๐.- บาท

ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง 

เป็นจำบวบเงิน ๒๑๕,๐๐๐.- บาท

ราคาท ี่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้มืคุณภาพ
คุณสมบัติเป็บประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๐๑/๒๕๖๒ 
ลว. ๗ พ.ย. ๒๕๖๑

๓๐ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือ 
การเกษตรบ้านหนองแวงใหม่ ม.๑๓ถึงหนองแวง 
ประซา ต.ดงเมืองแอม

๒ ๗ ๔,๐๐0 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง
จ่ายขาดเงินสะสม 

ครั้งที่๑

ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ 

ราคาเสนอ๒๗๔,0๐๐.- บาท

ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ 

เป็นจำนวนเงิน ๒๗๔,๐๐๐.- บาท

ราคาท ี่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๐๒/๒๕๖๒ 
ลว. ๗ พ.ย. ๒๕๖๑

๓๑ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมทบนลูกรังเพ่ือ 
การเกษตรบ้านโนนราศรี ม.๒ถึงบ้าบศาลาดิน 
ต.ศรีสุขสำราญ

๓ ๕ ๖ ,0๐ 0 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง
จ่ายขาดพนสะ?เม 

ครั้งท ี่๑

ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง 

ราคาเสนอ๓๕๖,0๐๐.- บาท

ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง 

เป็นจำนวนเงิน๓๕๖,๐๐๐.- บาท

ราคาท ี่จัดจ้างอยูใบวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทพ.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๐๐๓/๒๕๖๒ 
ลว. ๘ พ.ย. ๒๕๖๑

๓๒ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือ 
การเกษตรบ้านทานตะวัน ม.๑๑ (ซอยอุตมสุข)

๑ ๖ 0 ,๔ 0 0 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง
จ่ายขาดเงินสะสม 

คร้ังท ี่๑

ร้าบ สัมพันธ์พาณิชย์ 

ราคาเสนอ๑๖๐,๔๐๐.- บาท

ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ 

เป็นจำนวนเงิน๑๖๐,๔๐๐.- บาท

ราคาท ี่จัดจ้างอยูในวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็บประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ี่ ๐๐๔/๒๕๖๒ 
ลว. ๙ พ.ย. ๒๕๖๑

๓๓ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือ 
การเกษตรบ้านสัมพันธ์ ม.๗ 
(สายรอบท่ีทำการทต.นาค ำ)

๑ ๒ ๕ ,๐๐0 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง
จ่ายขาดเงินสะสม 

ครั้งท ี่๑

ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ 

ราคาเสนอ๑๒๕,๐๐๐.- บาท

ร้าน สัมพันธ์พาณิซย์ 

เป็นจำนวนเงิน๑๒๕,๐๐๐.- บาท

ราคาท ี่จัดจ้างอยูในวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้มืคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที่ ๐๐๕/๒๕๖๒ 
ลว. ๙ พ.ย. ๒๕๖®

๓๔ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือ 
การเกษตรบ้านบาคำ ม.๑ 
(เสันบ้านนาคำ-วัดพระบาท)

๑ ๐ ๖ ,๐ ๐ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง
จ่ายขาดเงินสะสม 

คร้ังท ี่๑

ร้าน พาน ิซก’อสร้าง 

ราคาเสนอ๑๐๖,๐๐๐.- บาท

ร้าน พานิซก่อสร้าง 

เป็นจำนวนเงิน๑๐๖,๐๐๐.- บาท

ราคาท ี่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๐๖/๒๕๖๒ 

ลว. ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑
๓๕ จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมทนนลูกรังเพ่ือ 

การเกษตรบ้านสัมพันธ์ ม.๗(สายหลังค ูฝายบ้าน)
๙ ๒ ,๐ ๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง

จ่ายขาดเงินสะสม 
คร้ังท ี่๑

ร้าน พานิซก่อสร้าง 

ราคาเสนอ๑๐๖,๐๐๐.- บาท

ร้าน พานิชก่อสร้าง 

เป็นจำนวนเงิน๑๐๖,๐๐๐.- บาท

ราคาท ี่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ,

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ี ๐๐๗/๒๕๖๒ 

ลว. ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑
๓๖ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือ 

การเกษตรบ้านกุดกระหนวน ม.๓ 
(เส้นจากหมู่บ้าน-สำห้วยคุมมุม)

๒ ๐ ,๙ ๐ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง
จ่ายขาด เงินสะสม

ร้านJpjนภาก่อสร้าง 

ราคาเสนอ๒๐,๙๐๐.- บาท

ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง 

เป็นจำนวนเงิน๒๐,๙๐๐.- บาท

ราคาท ี่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๐๐๘/๒๕๖๒ 

ลว. ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๑
( นางณ ิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
_______ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ท ี่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการดัดเลือกและ 
ราคาท ใดรับดัดเลอก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๓ ๗ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือ ๓ ๑ , ๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
การเกษตรบ้านกุดกระหนวน ม.๓ จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณที่ตั้งไว้มีคุณภาพ เลซท ๐๐๙/๒๔๖๒
(เส้นจากถนนลาดยาง-ไร่นายคำอ้วน) คร้ังท ี่๑ ราคาเสนอ๓๑,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน๓๑,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๒๖ พ.ย. ๒๔๖๑

๓ ๘ จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ๒ ๔ ๙ ,๗ ๐ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน สัมพันธ์พาณิขย์ ร้าน สัมพันธ์พาณิซย์ ราคาท ี่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสริมเหล็กสายทางบ้านหนองขาม ม.๙ จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณท ี่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๑๐/๒๔๖๒
( ซอยข้างวัด ) ครั้งท่ี๑ ราคาเสนอ๒๕:๙,๗๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน๒๔๙,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๒๖ พ.ย. ๒๔๖®

๓ ๙ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือ ๓ ๔ ๔ ,๔ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พานิซก่อสร้าง ร้าน พานิซก่อสร้าง ราคาที่จัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
การเกษตรบ้านหนองไหล หมู่ ๔ จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐®๑/๒๔๖๒
(เส้นรอบป่าช้าเดิม) ครั้งท่ี๑ ราคาเสนอ๓๔๔,<£๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน๓๔๔,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๒๗ พ.ย. ๒๔๖๑

๔ ๐ จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ๑ ๒ ๙ ,๘ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ซาตริการซ่าง ร้าน ซาตรีการซ่าง ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองแวง ม.๑๐ เทศบัญญัติ*] . งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐®๒/๒๔๖๒
( ซอยสระหนองพุก ) ราคาเสนอร)๒๙,๘๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน๑๒๙,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๒๗ พ.ย. ๒๔๖๑

๔ ๑ จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ๔ ๘ ,๙ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ซาตรีการซ่าง ร้าน ซาตรีการซ่าง ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสริมเหล็กสายทางบ้านเล้า หมู่ ๘ จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท 0๑๓/๒๔๖๒
( ซอยข้างวัด ) ครั้งท่ี๑ ราคาเสนอ๔๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน๔๘,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๒๙ พ.ย. ๒๔๖๑

๔ ๒ จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ๑ ๐ ๐ , ๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ซาตริการซ่าง ร้าน ซาตรีการซ่าง ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านเล้า หมู่ ๘ เทศบัญญ้ติฯ X งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐®ร^๒๔๖๒
( ซอยข้างวัด ) ราคาเสนอ®๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน๑๐๐,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๒๙ พ.ย. ๒๔๖๑

๔ ๓ จ้างเหมาตามโครงการปรันปรุงถนนเน่ืองจาก ๒ ๒ ๖ ,๐ ๐ ๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัยฤทธ้ิ วิศวกิจ จำกัด บริษัท ชัยฤทธี้ วิศวกิจ จำกัด ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ฝ่นผงจากบ้านสัมพันธ์ ม.๗-บ้านกุดกระหนวนม.๓ งบกลาง งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๑๔/๒๔๖๒
ตำบลนาคำ / T W นสนอ๒๒๖,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน๒๒๖,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๒๙ พ.ย. ๒๔๖๑

s r
( นางณ ิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปผลการดำเนนการจ ัดช ่อจ ัดจ ้างไนรอบ เด ือน ธันวาคม พ.ศ. ๒ ๕ ๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออ ุบลร ัตน ์ จ ังหวัดขอนแก่น

ลำด ับ
ท่ี

งาน จ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจ ัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการดัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับดัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๑ จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ

๑ ๘ ,๐ ๐ 0 .๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 
๑ ธ.ค.-๓® ธ.ค.๖๑

นายอมร อุดแก้ว นายอมร อุดแก้ว ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีตั้งไว้มีคุณภาพ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี ๐<£๓/๒<£๖๒

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๑๘,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ธ.ค. ๒<£๖๑
๒ จ้างเหมาบริกากู้ชีพ 

ประจำเดือน‘ธันวาคม ๒๕๖๑
๑ ๒ ,๔ ๐ ๐ .๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ธ.ค.-๓๑ ธ.ค.๖๑
นายทองม้วน จันทร์โสม 

หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน 
ราคาเสนอ ๑๒,๔๐๐.- บาท

นายทองม้วน จันทร์โสม 
หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน 

เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๔๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีตั้งไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี ๐๔๔^๒๔๖๒ 
ลว. ๑ธ.ค. ๒<£๖๑

๓ จัดซื้อนํ้าดื่มเทศบาลตำบลนาคำ 
ประจำเดือน ธันวาคม ๒(£๖๑

๕ ๙ 0 .0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงบํ้าดื่มเนเจอร์วอเตอร์ 

ราคาเสนอ <£๙๐.- บาท

โรงนํ้าดื่มเนเจอร์วอเตอร์ 

เป็นจำนวนเงิน ๕๙๐.- บาท

ราคาที่จัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีตั้งไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๒!?if๒<£๖๒ 
ลว. ๑ธ.ค. ๒<£๖๑

๔ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนา 
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๔๖๑

๙ ,๘ ๕ ๓ .๒ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมฃอบแก่น จำกัด 

ราคาเสนอ ๙,๘<£๓.๒0.- บาท

สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 

เป็นจำบวบเงิน ๙1๘๕๓.๒๐.- บาท

ราคาที่จัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๓๐/๒<£๖๒ 
ลว. ๑ธ.ค. ๒<£๖๑

๕ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
จ ำน วน  ๓ โรงเร ียน
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

๔๕,๒ ๔ ๔ .0 ๘ วิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ธ.ค.-๓๑ ธ.ค.๖๑

สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 

ราคาเสนอ ๔<£,๒๔๔.๐๘.- บาท

สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 

เป็นจำนวนเงิน๔๕,๒๔๔.๐๘- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณทีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๓๑/๒<£๖๒ 
ลว. ๑ธ.ค. ๒<£๖๑

๖ จัดซ้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน 
สำนักปลัด

๑ ๑ , ๙ ๔ ๐ . ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาที่จัดซื้ออยู่ใบวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๐๓๒/๒<£๖๒

ประจำเดือน ธันวาคม ๒(£๖๑ ๑ ธ.ค.-๓๑ ธ.ค.๖๑ ราคาเสนอ ๑๑,๙๔๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๙๔๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ธ.ค. ๒<£๖๑
๗ จัดซ้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน 

งานฟ้องกับและบรรเทาสาธารณภัย 
ประจำเดือน ธันวาคม ๒<£๖๑

๕,๒ 0 ๐ . 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ร.ค.-๓๑ ธ.ค.๖๑

หจก.อุบลรัตน์บริการ 

ราคาเสนอ <£,๒๐๐.- บาท

หจก.อุบลรัตน์บริการ 

เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๐๓๓/๒(£๖๒ 
ลว. ๑ธ.ค. ๒<£๖๑

๘ จัดซ้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน 
งานกองช่าง

๒ , ๔ ๗ 0 . 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท่ีจัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๐๓๔/๒๔๖๒

ประจำเดือน ธันวาคม ๒<£๖๑ ๑ ร.ค.-๓๑ JLfl.๖̂'■ ราคาเสนอ ๒,<£๗๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๗๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ธ.ค. ๒<£๖๑

( นางณ ิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปผลการดำเนินการจัดซอึ๋จ่ดจ้า-ทนรอบ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำด ับ
ท่ี

งาน จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการดัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับดัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๙ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ๑ ,๘ 0๒ .๙ ๕ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์เจริญขอนแก่น 

ราคาเสนอ ร),๘๐๒.๙๕.- บาท

หจก.ทรัพย์เจริญขอนแก่น 

เปีบจำบวบเงิบ ๑,๘๐๒.๙๕.- บาท

ราคาที่จัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ 

คุณสมบัติเป็บประโยชน์พ่อ ท*(.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี ๐๓๕7๒๕๖๒ 
ลว. ๗ ธ.ค. ๒๕๖®

๑ ๐ จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) ๓ ,๙ ๕ 0 .0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

ราคาเสนอ ๓,๙<£๐.- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

เป็นจำนวนเงิน ๓,๙๕๐.- บาท

ราคาที่จัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุ{นสมบัติเป็นปร!;โยชน์ต่อ ทต.บาค่า

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๓๖/๒<£๖๒ 
ลว. ๗ ธ.ค. ๒<£๖๑

๑ © จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) (ริร , ๘ 0 ๘ . ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

ราคาเสนอ ๘,๘๐๘.- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

เป็นจำนวนเงิน ๘,๘๐๘.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๓๗/๒๕๖๒ 
ลว. ๗ ธ.ค. ๒<£๖®)

๑๒ จัดซ้ือวัสดุการศึกษาฯ(กองการศกษา) ๗ ,๔ ๒ ๕ .๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

ราคาเสนอ ฟ,๔๖๕.- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

เป็นจำนวนเงิน ๗,๔๒๕.- บาท

ราคาที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ัง1ซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๓๘/๒<£๖๒ 
ลว. ๗ ธ.ค. ๒<£๖๑

๑ ๓ จัดซ้ือวัสดุงาบบ้านงานครัว(กองการศึกษา) ๕ , ๘ ๙ ๗ . ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

ราคาเสนอ ๕,๘๙๗ บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๙๗.- บาท

ราคาที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์พ่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๐๓๙/๒<£๖๒ 
ลว. ๗ ธ.ค. ๒<£๖๑

(ร)ร! จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) ๑ ๐ ,๐ ๐ ๐ .0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ชาตรีการช่าง 

ราคาเสนอ ๑๐,๐๐๐.- บาท

ร้าน ซาตริการข่าง 

เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขที ๐๔๐/๒<£๖๒ 
ลว.๑๑ ธ.ค.๒<£๖๑

(ริ)๕ จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโวนิลตามโครงการติดตาม 
และประเมินผลแผบพัฒนาท้องทนรวมถีงอบับแก้ไข/เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลงทุกฉบับ

๑ ,๐ ๐ 0 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านป้ายสกุลซาย 

ราคาเสนอ ๑ ,๐๐๐.- บาท

ร้าน บ้านป้ายสกุลซาย 

เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยูในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นปร!;โยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที่๐<£๕7๒๕๖๒ 
ลว. ๗ ธ.ค. ๒<£๖๑

๑ ๖ จ้างเหมาบริการจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเคร่ืองดมตาม 
โครงการติดตามและประเมิบผลแผบพัฒบาท้องถ่ิบรวมถีง 
ฉบับแก้ไข/เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงทุกฉบับ

๖ ๐ ๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง

1 T

บ>«เาวกัญญาณ้ฐ วิโย 

ราคาเสนอ ๖๐๐.- บาท

นางสาวกัญญาณัฐ วิโย 

เป็นจำนวนเงิน ๖๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ 
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ัง1ซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที่๐<£๖/๒<£๖๖ 
ลว. ๗ ธ.ค. ๒<£๖๑

( น างรพ ิรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปผลการดำเนินการ'จดช''อจ้ด่,จางณ'รอบ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖ ๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ไ ด ้รับการคัดเลือกและ 
ราคาทีไ่ ด ้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๑ ๗ จ้างเหมาตามโครงการจ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ๔ ๖ , ๐ ๐ 0 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้านสัมพันธ์พาณิชย์ ร้านสัมพันธ์พาณิชย์ ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบสั่งซ ื้อ/ส ั่งจ ้าง

บ้านนาคำ ม.๑(จากบางนางสมัย ยมโคตร ถึง งบกลาง งบ ประมาณที่ตั้งไวม้ีคุณภาพ เลขที่๐๕๗/๒๕๖๒
ใ,'ร่น'ายขัยศ'รี สุริยะเดช ราคาเสนอ ๕๖,๐๐๐.- บ าท เป็นจำนวนเงิน ๕๖,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.บาคำ ลว.๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๑

๑  ๘ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถบนลูกรังเพ่ือการเกษตร ๔ ๔ ,๐ ๐ ๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้านสัมพันธ์พาณิชย์ ร้านสัมพันธ์พาณิชย์ ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ัง1ซ้ือ/ส่ัง'จ้าง
บ้านนาคำ ม.๑(จากถนนลาดยางทีงบ้านเทิดไทองค์ราจันย์ งบกลาง งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที่๐๕๘/๒๕๖๒
ถนนคสล. ราคาเสนอ ๔๕,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๔๕,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทส.นาคำ ลว.๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๑

๑ ๙ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ๘ ๗ ,๐ ๐ ๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ราคาท ี่จัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
บ้านหนองขาม ม.๙ ( จำนวน ๓ ช่วง ) งบกลาง งบประมาณท ี่ต้ังไว ้ม ีคุณภาพ เลขท ี๐่๕๙/๒๕๖๒

ราคาเสนอ ๘๗,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน๘๗,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑
๒ ๐ จัดซ้ือวัสดุสำนักงาฟ สำนักปลัด) ๓ , ๔ ๐ ๐ . ๐ ๐ ว ิธ เีฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งประเสริฐพาณิชย์ ร้าน รุ่งประเสริฐพาณิชย์ ราคาที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

งบประมาณท ี่ต้ังไว ้ม คีุณภาพ เลขท่ี ๐๔๑/๒๕๖๒
ราคาเสนอ ๓,(£๐0-บาท เป็นจำนวนเงิน ๓,<£๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ท*.นาคำ ลว.๑๔ ธ.ค.๒๕๖๑

๒ ๑ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าตามโครงการรณรงค์ลดอุบ้ติเหตุช่วง ๔ , ๔ ๐ ๐ . ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส เอซี รุ่งเรืองพาณิชย์ ร้าน เอส เอซี รุ่งเรืองพาณิชย์ ราคาที่จัดซื้ออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒£๖๒ งบประมาณที่ตั้งไวม้ีคุณภาพ เลขท ๐๔๒/๒๕๖๒

ราคาเสนอ <£,(£๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๕,<£๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๑๙ ธ.ค.๒๕๖๑
๒๒ จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ ๔ ๔ ,๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส เอซิ รุ่งเรืองพาณิชย์ ร้าน เอส เอซี รุ่งเรืองพาณิชย์ ราคาที่จัดจ้างอยู่ใบวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

ลดอุบ้ติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒<£๖๒ งบประมาณที่ตั้งไวม้ีคุณภาพ เลขท ๐๖๐/๒๕๖๒
ราคาเสนอ ๕๔,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๕๔,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นปร!!โยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑๙ ธ.ค.๒๕๖๑

๒๓ จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานทีพร้อมเก็บทำความสะอา ๑ ๐ , ๔ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายพนม อนุประดิฐ นายพนม อนุประดิฐ ราคาท ี่จัดจ้างอยูใบวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ดตามโครงการรณรงค์ลดอุบ้ติเหตุช่วงเทศกาลปใีหม่ งบประมาณท ี่ต้ังไว ้มคีุณภาพ เลขท ๐๖๑/๒๕๖๒
พ.ศ. ๒(£๖b ราคาเสนอ ๑๐,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑๙ ธ.ค.๒๕๖๑

๒๔ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ ๓ 1๘ ๘ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง / v r \ ยถนอม โขคลา นายถนอม โขคลา ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
หมายเลขทะเบียน บม (£๘๗๒ ขอบแก่น งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๖๒/๒๕๖๒

m ราคาเสนอ ๓,๘๘๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๘๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๑๙ ธ.ค.๒๕๖๑
( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๒๕ จ้างเหมาตามโครงการก่อลร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายใบหมู่บ้านบ้าบนาคำ ม.๑(สายซอยหลังโรงเรียนนาคำ)

๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 
เทศบัญญ้ติฯ

ร '

ร้าน ซาตรีการช่าง 

ราคาเสนอ ๑๐0,0๐๐.- บาท

ร้าน ซาตรีการช่าง 

เป็นจำนวนเงิน ๑00,0๐๐.- บาท

ราคาที่จ ัด จ้างอยูในวงเงิน 
งบประมาณที่ตั้งไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๐๑๖/!อ!£๖๒ 
ลว. ๔ ธ.ค. ๒๕๖๑

๒๖ จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรีมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้านบ้านนาคำน้อย ม.๑๒

๑ 0 0 , 0 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 
เทศบัญญติัฯ

ร้าน ซาตริการช่าง 

ราคาเสนอ ๑ 0๐ ,๐ 0๐ -บาท

ร้าน ชาตรีการช่าง 

เป็นจำนวนเงิน ๑0๐,๐0๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ตั้งไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลฃท ๐๑ฟ/๒<£๖๒ 
ลว. ๔ ธ.ค. ๒(£๖๑

๒๗ จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรีมเหล็ก 
ภายใบหมู่บ้านบ้านกุดกระหบวน ม.๓ (จำนวน ๒ จุด)

<9)CsCs,๖ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 
เทศ'บญญ้ติฯ

ร้าน ซาตรีการช่าง 

คาเสนอ"๑๘๘,๖๐0.- บาท

ร้าน ชาตริการช่าง 

เป็นจำนวนเงิน ๑๘๘,๐๐๐.- บาท

ราคาที่จ ัด จ้างอยูในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็บประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๑๘/๒<£๖๒ 
ลว. ๑๑ ธ.ค. ๒<£๖๑

~ F I ,( นางณิศรา ทองโคตร ) 
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี/ผู้อำนวยการกองคลัง

I



สรุปผลการด่าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบใดัอน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ท ี่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๑ จ้างเหมาบ'ริกากู้ชีพ
ประจำ!,ดือน มกราคม ๒๕๖๒

๑๒ ,๔ ๐ ๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 
๑ ม.ค.-๓๑ ม.ค.๖๒

นายทองม้วน จันทร์โสม 
หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน 

ราคาเสนอ ๑๒,๔๐๐.- บาท

นายทองม้วน จันทร์โสม 
หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน 

เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๔๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยูโนวงเงิน 
งบประมาณท ีต้ั่งไว้ม ีคุณภาพ
คุณสมบ้ติเ'รบประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ัง'ช้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๖๓/๒๕๖๒ 
ลว.๑ม.ค. ๒๕๖๒

๒ จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ 
ประจำเดือน มกราคม ๒(ะ๖๒

๑ ๘ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง 
๒ ม.ค.-(ท® ม.ค.๖๒

นายอมร อุดแก้ว 

ราคาเสนอ ๑๘,๐๐๐.- บาท

นายอมร อุดแก้ว 

เป็นจำบวนเงิน๑๘,๐ 0 0 -  บาท

ราคาท ี่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท ๐๕๓/๒๕๖๒ 
ลว. ๒ม.ค. ๒๕๖๒

๓ จัดซ้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน 
สำนักปลัด
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

๑ ๒ ,๘ ๔ ๘ .๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 

๒ ม.ค.-๓๑ ม.ค.๖๒

หจก.อุบลรัตน์บริการ 

ราคาเสบอ ๑๒,๘๔๘.- บาท

หจก.อุบลรัตน์บริการ 

เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๘๔๘.- บาท

ราคาที่จัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๐๔๓/๒๕๖๒ 
ลว. ๒ม.ค. ๒๕๖๒

๔ จัดซ้ือวัสดุบ้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

๕ ,0 0 0 . 0 ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 

๒ ม.ค.-๓® ม.ค.๖๒

หจก.อุบลรัตน์บริการ 

ราคาเสนอ ๔,๐0๐.- บาท

หจก.อุบลรัตน์บริการ 

เป็นจำบวบเงิน ๕,000.- บาท

ราคาที่จัดซื้ออยูใบวงเงิน
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ 
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี ๐๔๔A >๕๖๒ 
ลว. ๒ม.ค. ๒๕๖๒

๔ จัดซ้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน 
งาบกองช่าง
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

๓ , 0 0 0 . 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 

๒ ม.ค.-๓® ม.ค.๖เอ

หจก.อุบลรัตน์บริการ 

ราคาเสนอ ๓,๐00.- บาท

หจก.อุบลรัตน์บริการ 

เป็นจำบวบนิบ ๓,๐ 0๐ .- บาท

ราคาที่จัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็บประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี ๐๔๕/๒๕๖๒ 
ลว. ๒ม.ค. ๒๕๖๒

๖ จัดซื้อน้ําดื่มเทศบาลตำบลนาคำ 
งานกองช่าง
ประ.จำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

๔!อ 0 . 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงนํ้าดื่มเนเจอร์วอเตอร์ 

ราคา;สนอ ๔๒๐.- บาท

โรงนํ้าดื่มเนเจอร์วอเตอร์ 

เป็น'จำ,บวนเงิบ ๔๒๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยูในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติฟ้นปร;;โยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท ๐๔๖/๒๕๖๒ 
ลว. ๒ม.ค. ๒๔๖๒

๗ จัดซื้ออาหารเสริม{นม)ศูนย์พัฒนา 
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

๑ ๒ ,0๔ ๒ .๘ 0 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 

ราคาเสนอ ๑๒,0๔๒.๘๐.- บาท

สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 

ฟ้บจำนวนเงิน ๑๒,๐๔๒.๘๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติฟ้บประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท ๐๔๗/๒๕๖๒ 
ลว. ๒ม.ค. ๒๕๖๒

๘ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
จำนวน ๓ โรงเรียน 
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

๔๒,๗๘๔.๗๖ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง 

๒ ม.ค.-๓ร/!)[ ^ ^ ®

^สหก5ณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 

ราคาเสนอ ๔๒,๗๘๔.๗๖.- บาท

สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 

เป็นจำบวบเงิน๔๒,๗๘๔๗๖.- บาท

ราคาท่ีจัดซื้ออยู่ในวงเงน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็บประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี ๐๔๘/๒๕๖๒ 
ลว. ๒ม.ค. ๒๕๖๒

( นางณิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปผลการดำเนนการจ ้ดซ ื้อจ ัดจ ้างในรอบ เดอ'น มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออ ุบลร ัตน ์ จ ังหวัดขอนแก่น

ลำด ับ
ที่

งาน จ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๙ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดสถานที่และ
สำหรับตกแต่งสถานท่ีและใซ้ในการจัดกิจกรรมของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.นาคำตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติปร!;จํฑ่

๕ ,0 0 0 . ๐ 0

1๒£๖๒

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พานิซก่อสร้าง 

ราคาเสนอ ๕,๐๐0.- บาท

ร้าน พานิชก่อสร้าง 

เป็นจำนวนเงิน<£,๐๐o .- บาท

ราคาที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที'ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นปร!;โยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี ๐๔๙/๒๕๖๒ 
ลว.๔ ม.ค.๒๕๖๒

๑ ๐ จ้างเหมาบริการจัดทำฟ้ายไวนิล
ตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี๒๕๖๒

๔ ,๘ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านป้ายสกุลชาย 

ราคาเสนอ ๔,๘๐๐.- บาท

ร้าน บ้านป้ายสกุลขาย 

เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีตั้งไว้มีคุณภาพ
ทุณสมบัติเป็นประ'โยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๐๖๖/๒๕๖๒ 
ลว.๔ม.ค. ๒๕๖๒

๑ © จ้างเหมาบริการจัดสถานท่ีพร้อมตกแต่งสถานท่ี 
ตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี๒๕๖๒ 
รร.นาคำพิทยาสรรพ์

๓ ,๕๐๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง นายโกวิทย์ จันทร์โสม 

ราคาเสนอ ๓,๕๐๐.- บาท

นายโกวิทย์ จันทร์โสม 

เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
ทุณสมบัติเป็นประโยซบ์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
เลฃท ๐๖๗/๒๕๖๒ 
ลว.๔ม.ค. ๒๕๖๒

๑ ๒ จ้างเหมาบริการจัดสถานท่ีพร้อมตกแต่งสถานท่ี
ตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี๒๕๖๒ 
รร.บ้านกดกระหนวน

๓ ,๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอดุลย์ อรัญมาลา 

ราคาเสนอ ๓1๐ ๐ ๐ .- บาท

นายอดุลย์ อรัญมาลา 

เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท ๐๖๘/๒๕๖๒ 
ลว.๔ม.ค. ๒๕๖๒

๑ ๓ จ้างเหมาบริการจัดสถานท่ีพร้อมตกแต่งสถานที 
และเครื่องเสียงตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำปี๒๕๖๒รร.หนองขามพิทยาคม

๕ ,๐ ๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสาคร ฃุลีเทา 

ราคาเสนอ ๕ ,๐๐๐.- บาท

บายสาคร ฃุลีเทา 

เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๖๙/๒๕๖๒ 
ลว.๔ม.ค. ๒๕๖๒

๑ ๔ จ้างเหมาบริการจัดเตรียมอาหารว่างในวันประชุมสภา
เทศบาลตำบลนาคำพัฒนาท้องถ่ิน(เอ๕๖๑-เอ๕๖๔) 
แก้ไข/เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลงฉบับท่ี ๙

๗ ๕ ๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร ภาโนมัย 

ราคาเสนอ ๗ ๕ ๐ .-  บาท

นางนิภาพร ภาโบมัย 

เป็นจำนวนเงิน ๗๕๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท ๐๗๐/๒๕๖๒ 
ลว.®®ม.ค. ๒๕๖๒

๑ ๕ จ้างเหมาบริการจัดจัดทำฟ้ายไวนิลตามโครงการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน(๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
แก้ไข/เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง0บับท่ี ๔

๓ ,๐๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านป้ายสกุลชาย 

ราคาเสนอ ๓,๐๐๐.- บาท

ร้านบ้านป้ายสกุลชาย 

เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ 
คุณสมบ้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๗๑/๒๕๖๒ 
ลว.®๑ม.ค. ๒๕๖๒

๑ ๖ จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผน 
จัดประสบการณ์ของคูนย์พัฒบาเด็กเล็กทต.บาคำ

๗๓๑ วิธ ีเฉพาะเจาะจง 

. 1 ๘

J n ใ^สาครเซ็นต์เตอร์ 

ราคาเสนอ ๓,๐๐๐.- บาท

ร้าน สาครเซ็นต์เตอร์ 

เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลฃท่ี ๐๗๑/๒๕๖๒ 
ลว.®®ม.ค. ๒๕๖๒

( นางณ ิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง

I



สรุปผลการดำเนิน้การจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม พ.ค. ๒๕:๖๒
ของเทศบาลตำบลบาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ท ี่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้ร ับ คัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๑๗ จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการ 
ประซาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี๒(ะ๖๒

๑ ๐ ,๐ 0 ๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน สะบายดีอุบลรัตน์ 

ราคาเสนอ ๑๐,๐๐๐.- บาท

ร้าน สะบายด ีอุบลรัตน์ 

เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท

ราคาท ี่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.มาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท๐๗๓/๒๔๖๒ 
ลว.๑๖ม.ค. ๒๔๖๒

๑๘ จ้างเหมาบริการจัดทำฟ้ายกีฬากลุ่มสีส้มพร้อมโครงไม้ 
ตามโครงการแขงขับกีฬาประเพณีอุบลรัตน์สัมพันธ์ 
ประจำปีงบประมาณ๒๔๖๒ คร้ังที่ ๓๑

๑ ,๖ ๐ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านป้ายสกุลชาย 

ราคาเสนอ ๑,๖๐๐.- บาท

ร้าน บ้านป้ายสกุลชาย 

เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๐๐.- บาท

ราคาท ี่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลข ท ๐๗๔/๒๔๖๒ 
ลว.๒๔ม.ค.๒๕๖๒

๑ ๙ จ้างเหมาบริการจัดร้ิวขบวนสส้ีมและจัดแสตนเชียร์ . 

สีส้มตามโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีอุบลรัตน์ 
สัมพันธ์,ประจำปีงบประมาณ๒<£๖๒ คร้ังที่ ๓๑

๒ ๖,๐๐๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง นายพนม อนุประดีษฐ 

ราคาเสนอ ๒๖,๐๐๐.- บาท

นายพนม อนุประดิษฐ 

เป็นจำนวนเงิน ๒๖,๐๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยูโนวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท๐๗๕7๒๔๖๒ 
ลว.๒๔ม.ค.๒๔๖๒

๒ 0 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับนักกีฬาผู้เข้า 
ร่วมขบวนแขกผู้มิเกียรติประขาชนในกลุ่มสีส้ม 
ตามโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีอุบลรัตน์ 
สัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ๒£๖๒ คร้ังท่ี ๓๑

๓ ๐ ,๐ ๐ ๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน์ เหง้าน้อย 

ราคาเสนอ ๓๐,๐๐๐.- บาท

นางสาวอมรรัตน์ เหง้าน้อย 

เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ

คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท๐๗๖/๒๔๖๒

ลว.๒๔ม.ค.๒๔๖๒
๒๑ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ 

ทะเบียน ผจ ๗๔๘๙ ขอนแก่น
๗1๘๗๖.๒๗ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์จำกัด 

ราคาเสนอ ๗,๘๗๖.๒๗.- บาท

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์จำกัด 

เป็นจำนวนเงิน๗,๘๗๖.๒๗.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๗๗/๒๔๖๒ 
ลว.๒๔ม.ค. ๒๔๖๒

๒๒ จ้างเหมาบริการตามโครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วย 
คำแข้ บ้านนาคำ หมู่ ๑ ต.นาคำ

๔ ๘ ,๐๐๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง 
งบกลาง

ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ 

ราคาเสนอ ๔๘,๐๐๐.- บาท

ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ 

เป็นจำนวนเงิน ๔๘,๐๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๗๘/๒๔๖๒ 
ลว.๒๔ม.ค. ๒๔๖๒

๒๓ จ้างเหมาบริการตามโครงการซ่อมแซมสะพานทางข้าม 
บ้านเล้า หมู่ ๘ ตำบลนาคำ

๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง
งบกลาง

ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์

ราคาเสนอ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ 

เป็นจำบวบเงิน ๑๐๐,0๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๗๙/๒๔๖๒ 
ลว.๒๘ม.ค. ๒๔๖๒

( นางณ ิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปผลการดำเนันการจัดซอจด่จ้างเนรอบ เดือน มกราคม พ.ค. ๒๕๖๒
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจ ัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๒๔ จ้างเหมาบริการ‘ช่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ 
ทะเบียน นข ๘๒๘๔ ขอนแก่น

๖,๖๗๔.๑๓ วิธ ีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคเคที่ขอนแก่น จำกัด 

ราคาเสนอ ๖,๖๗๔.๑๓.- บาท

บริษัท เคเคที่,ขอนแก่น จำกัด 

เป็นจำนวนเงิน๖,๖๗๔.๑๓.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นปร!;โยชน์พ่อ m u าคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๘๐/๒๔๖๒ 
ลว.๓๐ม.ค. ๒๔๖๒

๒๔ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ 
ทะเบียน ชง ๖*๐๐ ขอนแก่น

๗ ,0๙๘.๙๒ วิธ ีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคเคทีขอนแก่น จำกัด 

ราคาเสนอ ๗,๐๙๘.๙๒.- บาท

บริษัท เคเคทีขอนแก่น จำกัด 

เป็นจำนวนเงิน๗,๐๙๘.๙๒.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณลมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทพ.นาคิา

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๘๑/๒๔๖๒ 
ลว.๓๐ม.ค. ๒๔๖๒

๒๖ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับ?เกซ้อมและจัดซ้ือ 
เวชภัณฑ์ต่างๆตามโครงการแข่งขันกีฬาประเพณี 
อุบลรัตน์สัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ๒(ะ๖๒ คร้ังที ๓๑

๒ ๖,๖๐๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน พัฒธาวินท์ 

ราคาเสนอ ๒๖,๖๐๐.- บาท

ร้าน พัฒธาวินท์ 

เป็นจำนวนเงิน ๒๖,๖๐๐.- บาท

ราคาที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณลม'น้ดิเฟ้นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๔๐/๒๔๖๒ 
ลว.๒๔ม.ค. ๒๔๖๒

๒๗ จัดซ้ือเส้ือสำหรับกีฬาสำหรับใช้ใบการแข่งขัน
ตามโครงการแข่งขันกีฬาประเพณี
อุบลรัตน์สัมพันธ์,ประจำปีง'บ,ประมาณ๒๕๖๒ คร้ังท่ี ๓๑

๓ ๑1๔ 0๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็ม.เจ.บูติก 

ราคาเสนอ ๓๑,๔๐๐.- บาท

ร้าน เอ็ม.เจ.บูติก 

เป็นจำนวนเงิน (ท®,๔๐๐.- บาท

ราคาท ีจ่ัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณลม'บ้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี ๐๔๑/๒๔๖๒ 
ลว.๒๔ม.ค. ๒๔๖๒

๒๘ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคล ัง) ๔ ,๐ 0๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน ขาตรีการช่าง 

ราคาเสนอ ๔,๐๐๐.- บาท

ร้าน ขาตรีการช่าง 

เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที่ ๐๔๒/๒๔๖๒ 
ลว.๓๐ม.ค. ๒๔๖๒

๒ ๙ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (กองช ่าง) ๑ ,๑ ๐ ๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน อันดามันการยาง 

ราคาเลนอ ๑,๑๐๐.- บาท

ร้าน อันดามันการยาง 

เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท ีต้ั่งไว้ม คีุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๔๓/๒๔๖๒ 
ลว.๓๐ม.ค. ๒๔๖๒

๓ 0 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ ) ๔,๔๔® ว ิธ เีฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

/ S'fคาเส,นอ ๔,๔๔๑.- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

เป็นจำนวนเงิน ๔,๔๔๑.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท ีต้ั่งไว้ม คีุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี ๐๔รy ๒๔๖๒ 
ลว.๓๐ม.ค. ๒๔๖๒

( นางณ ิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง

t



สรุปผลการดำฒินการจดซื้อจดจ่าง!นรอบ เดัอน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจ ัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๓ ๑ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด ) ๗,๑๓๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด ราคาท ีจ่ัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
งบประมาณท ีต้ั่งไว้ม คีุณภาพ เลขท่ี ๐๕๕/๒๕๖๒

ราคาเสนอ ๗,ร)๓0.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๑๓๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๓๐ม.ค. ๒๕๖๒
๓!อ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด ) ๑ ๙ ,๔ ๓ ๑ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด ราคาที่จัตซื้ออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

* งบประมาณท ีต้ั่งไว้มีคุณภาพ เลขที่ 0๕๖/๒๕๖๒
ราคาเสนอ ๑๙,๔๓๑.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๔๓๑.- บาท คุณสมบัติฟ้นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๓o ม.ค. ๒๕๖๒

๓๓ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง ) ๑ ๗ ,๕ ๑ ๖ วิธ ีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอบแก่นจำกัด บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด ราคาที่จัตซื้ออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
งบประมาณท่ีตั้งไว้มีคุณภาพ เลขท่ี 0๕๗/๒๕๖๒

ราคาเสนอ ๑๗,๕๑๖.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๗,๔๑๖.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๓๐ม.ค. ๒๕๖๒
๓ ๔ จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ๙ ๐ , ๓ ๐ ๐ . ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

สายทางบ้าบกุดกระหนวน ม.๓(จากแยกบ้านนาย จ่ายขาดคร้ังท่ี๒ งบประมาณท่ีตั้งไว้มีคุณภาพ เลขที 0๑๙/ ๒๕๖๒
อุดมไปบ้านขุนด่าน ต.บ้านดง) ราคาเสนอ ๑๙๐,๓0๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๙๐,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๔ม.ค. ๒๕๖๒

๓ ๕ จ้างเหมาตามโครงการ‘ช่อมนซมถนนลูกรัง ๑ ๕ ๐ , ๘ ๐ ๐ . ๐ ๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เพ่ือการเกษตรบ้านนาคำ ม.๑(เส้นหลังลานมันรK) จ่ายขาดครั้งท่ี๒ งบประมาณท่ีต้ังไว้ม คีุณภาพ เลขท 0๒0/๒๕๖๒

ราคาเสนอ ๑๕0,๘00.- บาท เป็นจำนวนเงิน ร)๔๐,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๓ม.ค. ๒๕๖๒
๓ ๖ จ้างเหมาตามโครงการ‘ช่อมแ,ฒทนนลูกรัง ๑ ๔ ๗ ,๕ ๐ ๐ .๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สัมพันธ์พาณิฃย์ ร้าน สัมพันธ์พาณิขย์ ราคาท ี่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เพ่ือการเกษตรบ้านหนองแวง ม.๑๐(จากไร่นาย จ่ายขาดคร้ังที่๒ งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ เลขท ๐๒๑/๒๕๖๒
บุญล้อมถึงคลองหนองไผ่) ราคาเสนอ ๑๕๐,๘๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๔๐,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๓ม.ค. ๒๕๖๒

๓ ๗ จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ๐ ๐ , ๐ ๐ ๐ . ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ชาตรีการจ่าง ร้าน ขาตรีการช่าง ราคาท ีจ่ัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ภายในหมู่บ้านบ้านหนองไหล ม.๔ (สายจอยหน้าวัดป่า) เทศบัญญ้ติฯ / ' งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๒๒/๒๕๖๒

ราค;!เสนอ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๓ม.ค. ๒๕๖๒

i r
( นางณ ิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปผลการดำเนินการจัดซัอจัดจ้า'งเบ้รอบ เดอน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ของเทศบาลตำบลบาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจ ัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๓๘ จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างทนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๙ ๘ ,๙ ๐ ๐ .๐ ๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน ชาตรีการช่าง ร้าน ชาตรีการช่าง ราคาทีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ภายในหยู่'บานบ้านสัมพันธ์ ม.๗ (สายคุ้มดอนยาง) เทศบัญญัติฯ / งบประมาณที่ตั้งไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๒๓/๒๕๖๒

ราคาเสนอ ๙๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๙๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๓ม.ค. ๒๕๖๒
๓ ๙ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถบนลูกรังเพ่ือการเกพ!ร ๒ ๔ ๐ ,๐๐ ๐.๐๐ ว ิธ เีฉพาะเจาะจง ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ ราคาที'จัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

บ้านโบนราศรี ม:toถึงบ้านหบองขามม.๙(สายดอนขม้ิน) จ่ายขาดคร้ังท่ีเอ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๒๔/๒๕๖๒
ราคาเสนอ ๒(ะ๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๔๐,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๔ ม.ค.๒๕๖๒

๔ ๐ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมทนบลูกรังเพื่อการเกษตร ๒ ๔ ๙ ,๐ ๐๐ .๐ ๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ ราคาที่จัดจ้างอยูใ่นวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

บ้านห้วยคำบ้อย ม.๕(จากกนนลาดยางถึงนาบางทองใส จ่ายขาดคเงท่ี๒ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๒๕/๒๕๖๒
พลเสน) ราคาเสนอ ๒๔๙,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๔๙,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๔ ม.ค.๒๕๖๒

๔® จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนบคอบกรีตเสรีมเหล็ก ๑ ๗ ๖ ,๔ ๐ ๐.๐ ๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

สายทางบ้านพระทุทธบาท ม.๖(ซอยประปา) จ่ายขาดครั้งท่ี๒ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๒๖/๒๕๖๒
ราคาเสนอ ๑๗๖,๕๐๐.- บาท เป็นจำบวบเงิน <5)๗๖,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๔ม.ค. ๒๕๖๒

๔๒ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนบลูกรังเพื่อการเก'ษตร ๙ ๑ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
บ้านหนองแวงใหม่ ม.®๓ (สายแยกบ้าบบ่อถึงนาบางบูบ) จ่ายขาดครั้งที่๒ งบประมาณท่ีต้ังไว้ม ีคุณภาพ เลขที ๐๒๗/๒๕๖เอ

ราคาเสนอ ๙๑,๐๐๐.- บาท เป็นจำบวบเงิน ๙๑,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๙ม.ค. ๒๕๖๒
๔๓ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนบลูกรังเพื่อการเกษตร ๔ ๙ ,๔ ๐ ๐ .๐ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ราคาท ี่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

บ้าบหฺนองขาม ม.๙ (สายดอนทij) จ่ายขาดครั้งที่๒ งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ เลขที ๐๒๘/๒๕๖๒
ราคาเสนอ ๕๙,๔๐๐.- บาท เป็นจำบวบเงิน ๔๙,๔๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาค่า ลว.๑๔ม.ค. ๒๕๖๒

๔๔ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ๖ ๗ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
บ้านหนองแวง ม.ร)๐ (สายบานางอุทิศ กองเคน ถึงไร่ จ่ายขาดครั้งที่๒

ร ^
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๒๙/๒๕๖๒

บายเฉลียว ชาปิญญา ) ^ร1ศาเสนอ ๖๗,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖๗,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็น'ประ;โยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.ร)๔ม.ค. ๒๔๖๒

s r
( นางณ ิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปผลการดำณ่นการจัดซอจัดจึ่างในรอบ เดือน กุมภาพันธ้ พ.ค. ๒๕๖๒
ของเทศบาลตำบลบาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการดัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๑ จ้างเหมาบริกาซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน 
นฃ๘๒๘๔ ฃอนแก่น

๒ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์เซอร์วิส 

ราคาเสนอ ๒,0๐๐.- บาท

ร้าน อุบลรัตน์เซอร์วิส 

เป็นจำนวนเงิน ๒,0๐๐.- 'บาท

ราคาที่จัดจ้างอยูในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาค่า

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี ๐๘๒/๒๕๖๒ 
ลว.®ก.พ. ๒๕๖๒

๒ จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ 
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๑ ๘ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 
(ริ) ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๒

นายอมร อุดแก้ว 

ราคาเสนอ ๑๘ ,๐๐๐.- บาท

นายอมร อุดแก้ว 

เป็นจำนวนเงิน ๑๗,๔๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท 0๘๓/๒๕๖๒ 
ลว.๑ก.พ. ๒๕๖๒

๓ จ้างเหมาบริกากู้ชีพ 
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๑ ๑ ,๒ ๐ ๐ .๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 
๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๒

นายทองม้วน จันทร์โสม 
หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน 

ราคาเสนอ ๑®,๒๐๐.- บาท

บายทองม้วน จันทร์โสม 
หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน 

เป็นจำบวบเงิน ๑๑,๒๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยูในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ 
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี ๐๖๔/๒๕๖๒ 
ลว.๑ก.พ. ๒๕๖๒

๔ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) ๑๓ ,๕ ๐๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง บริษัท จุฬาธร จำกัด 

ราคาเสนอ ๑๓,๕๐๐.- บาท

บริษัท จุฬาธร จำกัด 

เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๕๐๐.- บาท

ราคาที่จัดซ้ืออยู่ใบวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ัง1ซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี 0๕๘/๒๕๖๒ 
ลว.๑ก.พ. ๒๕๖๒

๕ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์( สำนักปลัด ) ๔๘,๙๕๘ วิธ ีเฉพาะเจาะจง บริษัท จุฬาธร จำกัด 

ราคาเสนอ ๔๘,๙๕๘.- บาท

บริษัท จุฬาธร จำกัด 

เป็นจำนวนเงิน๔๘,๙๕๘.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยูในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ 
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที 0๕๙/๒๕๖๒ 
ลว.๑ก.พ. ๒๕๖๒

๖ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์( งานนโยบายและแผน ) ๘ ,๖๑ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จุฬาธร จำกัด 

ราคาเสนอ ๘,๖๑๐.- บาท

บริษัท จุฬาธร จำกัด 

เป็นจำนวนเงิน๘,๖๑๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท ๐๖๐/๒๕๖๒ 
ลว.๑ก.พ. ๒๕๖๒

๗ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์( งาน'ชุมขนเข็มแข็ง) ๙ ,๙ ๘ ๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง บริษัท จุฬาธร จำกัด 

ราคาเสนอ ๙,๙๘๐.- บาท

บริษัท จุฬาธร จำกัด 

เป็นจำนวนเงิน๙,๙๘๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็บประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท ๐๖๑/๒๕๖๒ 
ลว.๑ก.พ. ๒๕๖๒

๘ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์( งานป้องกัน  ๆ ) ๔,๔๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จุฬาธร จำกัด 

ราคาเสนอ ๔,๕O ft-

บริษัท จุฬาธร จำกัด 

เป็นจำนวนเงิน๔,๕๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๖๒/๒๕๖๒ 
ลว.๑ก.พ. ๒๕๖๒

( นางณ ิศร่า ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สร ุปผลการดำณนการจดซ ื้อจ ัดจ ้างในรอบ เดอน กุมภาพนธ์ พ.ศ. ’๒๕๖๒
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภอฤบลรัตน ์ จ ังหวัดขอนแก่น

ลำด ับ
ท่ี

งาน จ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้!ด้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่โด้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๙ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนา 
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๑!ว ,๔ ๐ ๐ .๖ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 

ราคาเสนอ ๑๐,๔๐๐.๖๐.- บาท

สหกรณ์โคนมฃอนแก่น จำกัด 

เป็นจำบวบเงิน ๑๐,๔๐๐.๖๐.- บาท

ราคาที่จัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลฃที ๐๖๓/๒๕๖๒ 
ลว.®ก.พ. ๒๕๖๒

๑ ๐ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
จ ำน ว น  ๓ โรงเร ียน  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๔๗,๓!๕๓!.๖๔ วิธีเอพาะเจาะจง 

๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๒

สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 

ราคาเสนอ ๔๗,๗๕๗.๖๔.- บาท

สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 

เป็น'จำนวนเงิน๔๗,๗๕๗.๖๔.- 'นาท

ราคาที่จัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท ๐๖๔/๒๕๖๒ 
ลว.๑ก.พ. ๒๕๖๒

๑ (ร) จัดซ้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน 
สำนักปลัด
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๑ ๐ ,๙ ๔ ๘ .๖ !ว วิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๒

หจก.อุบลรัตน์บริการ 

ราคาเสนอ ๑๐,๙๔๘.๖๐.- บาท

หจก.อุบลรัตน์บริการ 

เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๙๔๘.๖๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี ๐๖๕/๒๕๖๒ 
ลว.๑ก.พ. ๒๕๖๒

๑๒ จัดซ้ือวัสดุบ้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน 
งานกองช่าง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๓ ,0 0 0 . ๐ 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๖

หจก.อุบลรัตน์บริการ 

รา?ทเสนอ ๓,๐๐๐.- 'บาท

หจก.อุบลรัตน์บริการ 

เป็นจำนวนเงิน ๓ ,๐๐๐.-'บาท

ราคาที่จัตซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ 
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๖๖/๒๕๖๒ 
ลว.๑ก.พ. ๒๕๖๒

๑๓ จัดซ้ือวัสดุน้ํามัมเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประจำเดือน กมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๓ ,0 0 ๐ . 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๒

หจก.อุบลรัตน์บริการ 

ราคาเสนอ ๓,๐๐๐.- บาท

หจก.อุบลรัตน์บริการ 

เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐.- บาท

ราคาที่จัดซื้ออยู่ใบวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็น'ประโยชน์!ท่อ ทด.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขที ๐๖๗/๒๕๖๒ 
ลว.๑ก.พ. ๒๕๖๒

(ร)(รี! จัดซ้ือวัสดุใฟฟ้าและวิทยุ ( กองช่าง ) ๑ ๘ ,๓ 0 0 .0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ชาตรีการช่าง 

ราคาเสบอ ๑๘,๓๐๐.- บาท

ร้าน ซาตรีการช่าง 

เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๓๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี ๐๖๘/๒๕๖๒ 
ลว.๔ ก.พ.๒๕๖๒

(ร)(ร! จัดช้ือวัสดุสำนักงาบ ( กองช่าง ) ๑ ๒ ,๒ 0 0 .0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์คึกษา 

ราคาเสนอ ๑๒,๒0๐.- บาท

ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

/■เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๒๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๐๖๙/๒๕๖๒ 
ลว.๔ ก.พ.๒๕๖๒

( นางณ ิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผ้อำนวยการกองคลัง



สรุปผัลการดำเนินทารจัดซอจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพับธํ พ.ศ. ๖๕๖๒
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำด ับ
ท่ี

งานจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ใต้'รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๑ ๖ จ้างเหมาบร็การจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม
ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถน(๒๔๖๑-๒๔๖๙) 
วันประชุม๑๔ ก.พ.๖๒(วันประชุมพิจารณาร่างแผนฯ)

๓ ,๗๗๕ วิธ ีเฉพาะเจาะจง บายนคร อรัญมาลา 

ราคาเสนอ ๓,๗๗๕.- บาท

นายนคร อรัญมาลา 

เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๗๔.- บาท

ราคาที่จัตจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบลังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี ๐๘ ๕ /๒๔๖๒ 
ลว.๔ ก.พ. ๒๔๖๒

๑๗ จ้างเหมาบริการจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 
ตามโครงการประชุมลภาเทศบาลตำบลนาคำ 
สมัยสามัญสมัยแรกประจำปี ๒๔๖๒

๒,๕๐๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร ภาโนมัย 

ราคาเสนอ ๒,๕๐๐.- บาท

นางนิภาพร ภาโนมัย 

เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๘๖/๒๔๖๒ 
ลว.๒๑ก.พ. ๒๔๖๒

๑๘ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเคร่ืองปร๊ันเตอร์ 
กองการศึกษาหมายเลขครุภัณฑ์๖0๐-๔๔-๐๐๑๔

๑ ,๕ 0 0 วิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งประเสรีฐพาณิชย์ 

ราคาเสนอ ร>,๕๐๐.- บาท

ร้าน รุ่งประเสริฐพาณิชย์ 

เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ม ีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท 0๘๗/๒๔๖๒ 
ลว.๒๒ก.พ.๒๔๖๒

๑ ๙ จ้างเหมาบริการจ่อมบำรุงประดูห้องคลัง ๑ ,๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสิทธี้ ศรีจูม 

ราคาเสนอ ๑ ,๐ ๐๐ .- บาท

นายประสิทธี้ ศรีจูม 

เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท 0๘๘/10(1๖๒ 
ลว.1อ1อก.พ.1£)(£๖เ©

๒๐ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ( สำนักปลัด ) ๓,๕ ๕ 0 .๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ส.โทรทัศน์ 

ราคาเลนอ ๓,๔๔๐.- บาท

ร้าน ส.โทรทัศน์ 

เป็นจำ'นวนเงิน ๓,๔๔0.-'บาท

ราคาที,จัดซ้ีออยใูนวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม คีุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท 0๗๐ /๒๔๖๒ 
ลว.๒๒ก.พ.๒๔๖๒

๒๑ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ( กองข่าง ) ๖ ,๕ ๘ ๙ .๐ 0 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จุฬาธร จำกัด 

ราคาเสนอ ๖,๔๘๙.- บาท

บริษัท จุหาธร จำกัด 

เป็นจำนวบเงิน ๖,๕๘๙.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท 0๗๑/๒๔๖๒ 
ลว.๒๒ก.พ.๒๔๖๒

๒๒ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ( กองคลัง ) ๓ ,๑ ๘ ๐ .0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จุหาธร จำกัด 

ราคาเสนอ ๓,๑๘๐.- บาท /

บริษัท จุฬาธร จำกัด 

เป็นจำนวนเงิบ ๓1๑๘๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ใบวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ 
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.'นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท 0๗๒/๒๔๖๒ 
ลว.๒๒ก.พ.๒๔๖๒

'พ 7ุ ,( นางณิศรา ทองโคตร ) 
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปผลการด ้าเน ินการจดซ ่อจ ัดจ่างในรอบ เด ือน กุมภาพนธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออ ุบลร ัตน ์ จ ังหวัดขอนแก่น

ลาดบ 
ที่

งานจ ัด ซ้ือจ ัด จ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

เอ๓ จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองปรนเตอร์ 
(กองคลัง) คอมฯ=๓๐,00๐บาท 
ปรั๊นเตอร์=๑๐,๐๐๐บาท

๔ 0 , 0 ๐ 0 . 0 0 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน เคพีดอทคอม 

ราคาเสนอ ๔๐,๐๐๐.- บาท

ร้าน เคพีดอทคอม 

เป็นจำนวนเงิน ๔๐,000.- บาท

ราคาที่จัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๗๓/๒๕๖๒ 
ลว.๒๒ก.พ.๒๕๖๒

๒๔ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) ๕ ,๕ 0 0 .0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งประเสริฐพาณิชย์ 

ราคาเสนอ ๕,๕00.- บาท

ร้าน รุ่งประเสริฐพาณิชย์ 

เป็นจำนวนเงิน ๕,๕๐๐.- บาท

ราคาที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสม'นิติเป็นประโยชน์ต่อ ท*.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี 0๗๔/๒๕๖๒ 
ลว.๒๒ก.พ.๒๕๖๒

๒๕ จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองปร๊ับเดอร์ 
(งานแผนฯ) คอมฯ=๓๐,๐๐๐บาท 
ปริ๊นเตอร์=๑๐,๐๐๐บาท

๔ 0 , 0 0 0 . 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เคพีดอทคอม 

ราคาเสนอ ๔๐,๐๐๐.- บาท

ร้าน เคพีดอทคอม 

เป็นจำนวนเงิน ๔0,00๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยูในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบ้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๗๕/๒๕๖๒ 
ลว.๒๕ก.พ.๒๕๖๒

๒๖ จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปร๊ับเตอร์ 
(สำนักปลัด งานบุคลากร)

๑ 0 , 0 0 0 . 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เคพีดอทคอม 

ราคาเสนอ ๑๐,๐๐๐.- บาท

ร้าน เคพีดอทคอม 

เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๗๖/๒๕๖๒ 
ลว.๒๕ก.พ.๒๕๖๒

๒๗ จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปร๊ับเตอร์
(งานสร้างความเข้มแข็ง งานพัฒนาชุมขน)

๑ 0 , 0 0 0 . 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เคพีดอทคอม 

ราคาเสนอ ๑๐,๐๐๐.- w x y y s ' '

ร้าน เคพีดอทคอม 

เป็นจำนวนเงิน ๑๐,0๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๗๗/๒๕๖๒ 
ลว.๒๕ก.พ.๒๕๖๒

( นางณิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปผลการตาเนนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เต่อน มนฯ?เม พ.ศ. ๒๕๖๒
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำด ับ
ท่ี

งานจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๑ จ้าง;หมาตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ๑๘!ร ,๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พานิชก่อสร้าง ร้าน พานิซก่อสร้าง ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
สายถนนเทสบาล๗ถีงบา นายก้าน ยมโคตร บ้านบาคำน้อย งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๘๙/๒๕๖๒
หมู่ที ๑๒ ตำบลนาคำ ราคาเสนอ ๑๘๒,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๘๒,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.®ม.ค. ๒๕๖๒

๒ จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ๑ ๐ ,๐ ๐ ๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
สายจากห้าแยกบ้านพ่อจรูญไปบ้านนายสมสักด้ี จันทบุตร งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๙๐/๒๕๖๒
(ชุมชนสองบ้านหนองขาม ม.๙) ราคาเสนอ ๒๑๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๑๐,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๔มี.ค. ๒๕๖๒

๓ จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนา ๑ ๘ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอมร อุดแก้ว นายอมร อุดแก้ว ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ ๑ มี.ค.-๓๑ มี.ค.๖๒ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๙๑/๒๕๖๒
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ราคาเสนอ ๑๘ ,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ม.ค. ๒๕๖๒

๔ จ้างเหมาบริกากู้ชีพ ๑๒ ,๔ ๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายทองม้วน จันทร์โสม นายทองม้วน จันทร์๒ม ราคาที่จัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ๑ มี.ค.-๓๑ มี.ค.๖๒ หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน หัวหน้าชุดปฏิบ้ตงาน งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๙๒/๒๕๖๒

ราคาเสนย ๑๒,๔๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๔๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ม.ค. ๒๕๖๒
๕ จัดซ้ือน้ําด่ืมเทศบาลตำบลนาคำ (ริ),(ริ) 0 . 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงนํ้าดื่มเนเจอร์วอเตอร์ โรงนํ้าดื่มณเจอร์วอเตอร์ ราคาที่จัดซื้ออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ งบประมาณที'ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๗๘/๒๕๖๒
ราคาเสนอ ๑,๑๙๐.- บาท เป็นจำบวบเงิบ ๑,๑๙๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ม.ค. ๒๕๖๒

๖ จัดซ้ือวัสดุบ้ํามับเข๋ึอเพลิงและสารหล่อล่ืน ๑ ๔ ,๕ 0 ๗ .0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
สำนักปลัด งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๗๙/๒๕๖๒
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ๑ มี.ค.-๓๑ มี.ค.๖๒ ราคาเสนอ ๑๔,๕๐๗.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๔๐๗.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ ลว.๑มี.ค. ๒๕๖๒

๗ จัดซ้ือวัสดุน้ํามันเชอเพลิงและสารหล่อล่ืน ๖ , 0 0 0 . 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
งานปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๘๐/๒๕๖๒
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ๑ มี.ค.-๓ร) มี.ค.๖๒ ราคาเสนอ ๖,0๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๑มี.ค. ๒๕๖๒

๘ จัดซ้ือวัสดุบ้ํามันเซ้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๓ ,๕ 0 0 .0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ใบวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
งานกองช่าง งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๘๑/๒๕๖๒
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ๑ มี.ค.-๓๑ มี.ค.๖๒ ราคาเลนอ ๓,๔๐๐^'บาท / เป็นจำบวบเงิน ๓,๔๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ม.ค. ๒๕๖๒พ

( นางฒ ิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง

I



สรุปผลการดาฒ่นการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดิอน มนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ล0าดับ 
ท ี่

งาน จ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๙ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนา 
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

G) (3),(รี!G\(ร!.(ร!o วิธีเอพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 

ราคาเสนอ ๑๑,๔๙๕.๔0.- บาท

สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 

เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๔๙๔.๔๐.- บาท

ราคาที่จัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยฟต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๐๘๒/๒๕๖๒ 
ลว.๑ม ี.ค. ๒๕๖๒

๑ ๐ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
จำน วน  ๓ โรงเร ียน  
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

๕๒,๗๘๔.๗๖ วิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ม.ค.-๓๑ ม.ค.๖๒

สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 

ราคาเสนอ ๔๒,๗๘๔.๗๖.- บาท

สหกรณ์!คนมขอนแก่น จำกัด 

เป็บจำนวนเงิน ๔๒,๗๘๔.๗๖.- บาท

ราคาที่จัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็บประโยชน์ต่อ ทด.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท ๐๘๓/๒๕๖๒ 
ลว.๑ม.ค. ๒๕๖๒

<p)C5) จัดซ้ืออาหารเสรีม(นม)โรงเรียนไนสังกัด สพฐ. 
จำน วน  ๓ โรงเร ียน  
ก่อนปิดภาคเรียบที่ ๒/๒๕๖๑

๘ ๐,๖๔ ๔ .๔ ๘ วิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๙-มี.ค.-๖๒

สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 

ราคาเสนอ ๘0,๖๔๔.๔๘.- บาท

สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 

เป็นจำนวนเงิน ๘๐,๖๔๔.๔๘.- บาท

ราคาที่จัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ท!ท.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี ๐๘๔/๒๕๖๒ 
ลว.๑ร) ม.ค.๒๕๖๒

๑๒ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์จัดทำการแสดงผลงาบตามโครงการ
สานฝิบสู่วันสำเร็จการศึกษาประจำปีงบประมาณ๒๔๖๒ 
คูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบาคำ

๖ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พัฒธาวินท์ 

ราคาเสนอ ๖ ,0 ๐ 0 -บาท

ร้าน พัฌธาวินท์ 

เป็นจำนวนเงิน ๖1๐๐๐.- บาท

ราคาที่จัดซื้ออยูใบวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 0๘๕/๒๕๖๒ 
ลว.®๑ มี.ค.๒๕๖๒

๑๓ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องปฎิบ้ติงานกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
ปฎิบ้ติราชการของกองการศึกษาฯ

๒๘,๔๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ชาตรีการช่าง 

ราคาเสนอ ๒๘,๕00.- บาท

ร้าน ชาตรีการช่าง 

เป็นจำนวนเงิน ๒๘,(too.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ 
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท 0๙๓/๒๕๖๒ 
ลว.๑๑ม.ค.๒๕๖๒

๑  ๔ จ้างเหมาบริการจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม
ดามโครงการสาบฝิบสู่วันสำเร็จการศึกษาประจำปี 
งบประมาณ๒๔๖๒ศนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ

๓,๔๐๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน์ เหง้าน้อย 

ราคาเสนอ ๓ ,๕ 00-บาท

นางสาวอมรรัตน์ เหง้าน้อย 

เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ใบวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท 0๙๕/๒๕๖๒ 
ลว.๑๑ม.ค. ๒๕๖๒

๑  ๔ จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการฯและป้ายซุ้มถ่ายภาพ
ตามโครงการสานฝืนสู่วับสำเร็จการศึกษาประจำปี 
งบประมาณ๒!ราว๒คบย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ

60)000 วิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านป้ายสกุลชาย 

ราคาเสนอ ๓,000.- บาท

ร้าน บ้านป้ายสกุลชาย 

เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยูใบวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี 0๙๕/๒๕๖๒ 
ลว.๑®ม.ค. ๒๕๖๒

๑ ๖ จ้างเหมาบริการประดับตกแต่งสถานท่ีพร้อมเก็บทำความ 
สะอาดตามโครงการสาบฝิบสู่วับสำเร็จการศึกษาประจำปี 
งบประมาณ๒๔๖๒ศบย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ

๗,๔๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายพนม อนุประติฐ 

ราคาเสนอ ๗ ,๕ ๐ ^  บา2เ ^ ’

บายพนม อนุประดิฐ 

เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท 0๙๖/๒๕๖๒ 
ลว.๑๑มี.ค. ๒๕๖๒

-  -T( นางณศรา ทองไคตร ) 
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซือจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผ ู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๑๗ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนราชการ 
หมายเลขทะเบียน ๘๔-๙๙๗๗ ขอนแก่น (กองช่าง)
รถกระเข้า

๖,๙๕ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นายถนอม โขคลา 

ราคาเสนอ ๖,๙๕๐.- บาท

นายถนอม โขคลา 

เป็นจำนวนเงิน ๖,๙๕๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็บประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๘๗/๒๕๖เอ 
ลว.๑๒มี.ค. ๒๕๖๒

๑๘ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนราชการ 
หมายเลขทะเบียน ผข ๓®๗๑ ขอนแก่น(สำนักปลัด)

๑ ๕ ,๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ รุ่งแสงยนต์ 

ราคาเสนอ ๑๔,๐๐๐.- บาท

ลู่ รุ่งแสงยนต์ 

เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๐๐๐.- บาท

ราคาที'จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ 
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท ๐๙๘/๒๕๖๒ 
ลว.๑๒มี.ค. ๒๕๖๒

๑ ๙ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนราชการ 
หมายเลขทะเบียน บม ๕๘๗๒ ขอนแก่น(กองซ่าง)

๑,๕ ๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางทองหล่อ บุญนาดี 

ราคาเสนอ ๑,๕๐๐.- บาท

นางทองหล่อ บุญนาดี 

เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ัง'ใวัมีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขที ๐๙๙/๒๕๖๒ 
ลว.๑๓มี.ค. ๒๕๖เอ

๒๐ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) 
หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-0๐๑๑

๘,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เคพีดอทคอม 

ราคาเสนอ ๘,๕๐๐.- บาท

ร้าน เคพีดอทคอม 

เป็นจำนวนเงิน ๘,๕๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๑๐๐/๒๕๖๒ 
ลว.๑๓ม.ค. เอ๕๖๒

๖ ๑ จัดซอวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ๑ ,๘ ๖ ๕ .0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

ราคาเสนอ ๑,๘๖๕.- บาท

ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๖๕.- บาท

ราคาท่ีจัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที,ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี ๐๘๖/๒๕๖๒ 
ลว.®รทม.ค. ๒๕๖๒

๒๒ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงาบครัว (กองการศึกษาฯ) ๕ ,๖ ๕ ๓ .๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด 

ราคาเสนอ ๕,๖๕๓.- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด 

เป็นจำนวนเงิน ๕,๖๕๓.- บาท

ราคาท่ีจัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติฟ้บประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๘๗/เอ๕๖๒ 
ลว.๑๓ม.ค. เอ๕๖๒

๒๓ จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษาฯ) ๑0,๓ 1อ๙ .0 ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด 

ราคาเสนอ ๑๐1๓เอ๙.- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอบแก่น จำกัด 

เป็นจำนวนเงิน ๑0,๓๒๔.- บาท

ราคาท่ีจัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุพสม-ช้ติฟ้บประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที่ ๐๘๘/๒๕๖๒ 
ลว.๑๓มี.ค. ๒๕๖๒

๒๔ จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) ๙ ,๘ ๒ ๔ .๐ 0 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด 

ราคาเสนอ ๙,๘๒๔.- บาท^ ' ' '

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอบแก่น จำกัด 

เป็นจำบวบเงิน ๙,๘๒๔.- บาท

ราคาท่ีจัดซื้ออยูใบวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๘๙/๒๕๖๒ 
ลว.๑๓ม.ค. ๒๕๖๒

( นางณ ิค ่รา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปผลการดำเนนการจัดซอจดจ้างิเนรอบ เดือน มีนาคม พ.ค. ๒๕๖๒
ของเทศบาลตำ'ชลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำด ับ
ที่

งานจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ูเ้สนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๒๕ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) ๑ ๓ ,๘ 0 0 .0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด 

ราคาเสบอ ๑๓,๘๐๐.- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด 

เป็นจำบวบเงิน ๑๓,๘0๐.- บาท

ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบลังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขที ๐๙๐/เอ๕๖๒ 
ลว.๑๓มี.ค. ๒๕๖๒

๒๖ จัดซ้ือวัสดุสำนักงาบ (กองคลัง) ๑ 0 ,๖ ๕ 0 .0 0 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

ราคาเสนอ ๑๐,๖(ะ๐.- บาท

ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๖๕๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยขน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท ๐๙๑/๒๕๖๒ 
ลว.๑๓ม.ค. ๒๕๖๒

๒๗ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงาบครัว (กองคลัง) ๗ ,๗ ๙ ๒ .0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

ราคาเสนอ ๗,๗๙เอ.- บาท

ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

เป็นจำนวนเงิน ๗,๗๙๒.- บาท

ราคาท่ีจัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณ?เมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๙๒/๒๕๖๒ 
ลว.๑๓ม.ค. ๒๕๖๒

๒๘ จ้างเหมาบริการจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด ๑ ,๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร ภาโนมัย 

ราคาเสนอ ๑ ,๐ ๐๐ .- บาท

นางนิภาพร ภาโนมัย 

เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี ๑๐๑/๒๕๖๒ 
ลว.๑๔ม.ค. ๒๕๖๒

๒๙ จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาๆ) ๕,(ริ)0 0 . 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

ราคาเสบอ ๔,ร)๐๐.- บาท

ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

เป็นจำนวนเงิน ๔,๑00.- บาท

ราคาท่ีจัตซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๙๓/๒๕๖๒ 
ลว.๒๑ม ี.ค. ๒๕๖๒

๓ 0 จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน ( สำนักปลัด ) ๗ ,๗ ๖ ๕ .0 0 ว ิธ เีฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

ราคาเสนอ ๗,๗๖๕.- บาท

ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

เป็นจำนวนเงิน ๗,๗๖(ร:.- บาท

ราคาท ี่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยๆ !น์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ี ๐๙๔/๒๕๖๒ 
ลว.๒๑ม.ค. ๒๕๖๒

๓ ๑ จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน ( กองคลัง) ๗ ,๖ ๔ ๒ .0 0 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด 

ราคาเสนอ ๗,๖๔๒.- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด 

เป็นจำนวนเงิน ๗,๖๔๒.- บาท

ราคาท ี่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๐๙๕/๒๕๖๒ 
ลว.๒๑ม.ค. ๒๕๖๒

๓ ๒ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ( กองช่าง) ๑,๔ ๗ ๑.๒ ๕ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์เจริญขอนแก่น

ราคาเสนอ ๑,๔๗๑.๒๕.- บ า* ''^  
--------------------------V W  —

หจก.ทรัพย์เจริญขอบแก่น 

เป็นจำนวนเงิน®,๙๗®.๒๕.- บาท

ราคาทีจัดซืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๙๖/๒๕๖๒ 
ลว.๒๒ม ี.ค. ๒๕๖๒

( นางณิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางเนรอบ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ฃองเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำด ับ
ท ี่

งาน จ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผ ูไ้ด้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๓๓ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ 
หมายเลขทะเบียน ๖๑๔๒ ขอนแก่น (สำนักปลัด)

เอ ,๘(รไ๙.๔ (ร) ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า อมตะจำกัด 
สาขาที 0 0 0 0 ๑  

ราคาเสนอ ๒,๘๑๙.<£๑.- บาท

บริษัท โตโยด้า อมตะจำกัด 
สาขาที 0 0 0 0 ๑  

เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๑๙.๕ร).- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ม ีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นปร:!โยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๑๐๒/๒๕๖๒ 
ลว.๒๒ม ี.ค. ๒๕๖๒

๓๔ จ้างเหมาบริการข่อมบำรุงเคร่ืองปรับอากาศห้อง 
สำนักปลัด จำนวน ๒ เคร่ือง

๒,๑๔(ว.๐ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน ณัฐว ุฒ ิแอร์ไฟฟ้า 

ราคาเสนอ ๒,๑๔๐.- บาท

ร้าน ณัฐวุฒิแอร่ไฟฟ้า 

เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๔๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ร)๐๓/๒๕๖๒ 
ลว.๒๒ม ี.ค. ๒๕๖๒

๓๔ จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายตามโครงการรณรงค์ลด 
อุบ้ติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ -

๒ ๔ ,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอสเอซีรุ่งเรืองพาณิขย์ 

ราคาเสนอ ๒๕;,๐๐๐.- บาท

ร้าน เอสเอซีรุ่งเรืองพาณิขย์ 

เป็นจำนวนเงิน๒๕:,๐๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๑๐๔/๒๕๖๒ 
ลว.๒๕ม ี.ค. ๒๕๖๒

๓๖ จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานทีพร้อมจัดเก็บทำความ 
สะอาดสถานท่ีเม่ืองานแล้วเสร็จตามโครงการรณรงค์ 
ลดอุบ้ติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒<1๖๒

๓1๔ ๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายพนม อนุประติฐ 

ราคาเสนอ ๓,๕๐๐.- บาท

นายพนม อนุประติฐ 

เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ใบวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี ๑๐๕/๒๕๖๒ 
ลว.๒๕มี.ค. ๒๕๖๒

๓ฅเ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวัสดุอ่ืนๆตามโครงการรณรงค์ลด 
อุบํติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒£๖๒

๘ ,๗ ๔ ๐ .0 ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอสเอซีรุ่งเรืองพาณิขย์ 

ราคาเสนอ ๘,๗๔๐.- บาท

ร้าน เอสเอซีรุ่งเรืองพาณิชย์ 

เป็นจำนวนเงิน ๘,๗๔๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นปร!!โยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี ๐๙ฟ/๒๕๖๒ 
ลว.๒๕ม ี.ค. ๒๕๖๒

๓๘ จัดซื้อวัสดุงาบวาดภัย(บ้านนางอนงค์ ยาตาแสง) 
ม.๖ บ้านพระพุทธบาท ต.นาคำ

๒ ,๔ ๔ ๐ .๕ 0 วิธ ีเฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์เจริญขอนแก่น 

ราคาเสนอ๒,๔๕๐.๔๐.- บาท

หจก.ทรัพย์เจริญขอนแก่น 

เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๔๐.๔๐.- บาท

ราคาท ี่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท ๐๙๘/๒๕๖๒ 
ลว.๒๕ม.ค. ๒๕๖๒

๓๙ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบแอสฟ้ตต์ติก 
คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถ่ินขก.ถ.๑๙-๐๐๒สายบ้านเล้า 
ม.๘ต.นาคำเข่ือมบ.ดง ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

๔,๔๒๓,๐๐๐ ว ิธ ีe-bidding 
(เงินอุดหนุนฯ)

หจก.ไทยกิจแมซซีนเนอร ี่ 

ราคาเสนอ ๓1๐๔๐,๐๐๐.- บาท

หจก.ไทยกิจน,มซซีนเบอร ี่ 

เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๔๐,๐๐๐.- บาท

ราคาท ี่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

สัญญาจ้าง 
เลขท ๐๐๑/๒๕๖๒ 
ลว.๑๘ม.ค. ๒๕๖๒

๔๐ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบแอสฟัตต์ติก 
คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถินขก.ถ.®๙-๐๐๖สายแยก 
ทข.ขก.<£๐๓๓ ถึงบ้านโนนศิลา กว้าง ๖ เมตร

๒ ,๓ ๐๐ ,๐ ๐๐ ว ิธ ี e-biddin§
(เงินอุดหนุนฯ)

หจก.ไอคิว คอนสตรัคข่ัน 

ราคาเ?เนอ ๑ .(เ:๓๒,๒ ^ ๖  a y s t f m '

หจก.ไอคิว คอนสตรัคซ่ัน

เป็นจำนวนนิน ๑,๕๓10,10๖0.๖๓.- บาท

ราคาท ี่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

สัญญาจ้าง 
เลขท ๐๐๒/๒๕๖๒ 
ลว.๑๘ม.ค. ๒๕๖๒

( นางพิศร่า ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุบผ้ลการดำเนนการจัดซื้อจัดจ้างไนรอบ เดอน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลาด ับ 
ท ี่

งาน จ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ูเ้สนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๑ จ้างเหมาบริกากู้ชีพ ๑ ๒ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นายทองม้วน จันทร์โสม นายทองม้วน จันทร์โสม ราคาที่จัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑0๖As๕๖๒

ราคาเสนอ ๑๒,000.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๐๐0.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๒
๒ จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนา ๑ ๘ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอมร อุดแก้ว นายอมร อุดแก้ว ราคาท่ี'จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เด็กเล็กเทศบา?ตำบลนาคำ ธ) เม.ย.-๓o เม.ย.๖๒ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลฃที ๑0๗/๒๕๖๒
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ราคาเสนอ ๑๘,000.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๗,๗๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประ'โยขน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๒

๓ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสนุน ๕ ๔ ,๐๐๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ ยาตาแสง นายวิรัตน์ ยาตาแสง ราคาที่จัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความปลอดภัยสถานท ๑ เม.ย.-๓o ก.ย.๖๒ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๐๘/๒๕๖๒
ราชการและทรัพย์สินอีนๆ ราคาเสนอ ๕๕,000.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๕๔,0๐0.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๒

๔ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุบกล่ม <£๓,๔๐๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ เกาะสมบัติ นายสมพงษ์ เกาะสมบัติ ราคาที่จัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ภารกิจการงานรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน ๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๒ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑0๙/๒๕๖๒
ทต.นาคำห้องประชุมพร้อมท้ังห้องบ้ํา ราคาเสนอ ๕๓,๔00.- บาท เป็น'จำนวนเงิน๕๓,๔๐๐.- บาท คุณสม,น้ดิเป็น'ประโยชน์ต่อ ทต.นารำ ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๒

๕ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม ๕๓,๔๐๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง นายอำนาจ สิงห์คำ นายอำนาจ สิงห์คำ ราคาที่จัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ภารกิจการงาบรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน ๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๒ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๑๐/๒๕๖๒
ทต.นาคำห้องประชุมพร้อมท้ังห้องน้ํา ราคาเสนอ ๕๓,๔๐0.- บาท เป็นจำนวนเงิน๕๓,๔๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๒

๖ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน ๓ ๙,๖ ๐๐ วิสีเฉพาะเจาะจง นายสมปอง มะลิซ้อน นายสมปอง มะสิซ้อน ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจกาชุมชนและสังคมงานบริการขับรถยนต์ ๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๒ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคณภาพ เลขท ๑๑๑/๒๕๖๒
กระเซ้าไฟฟ้าเพื่อบริการประชาชน ราคาเสนอ ๓๙,๖00.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.®เม.ย. ๒๕๖๒

๗ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน ๓ ๙,๖ ๐๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง นายจิรกิตต์ กัณธรรม นายจิรกิตต์ กัณธรรม ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ตัดก่ิงไม้ ๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๒ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๑๒/๒๕๖๒
ตัดหญ้าบริเวณหน้าสำนักงาน ราคาเสนอ ๓๙,๖0๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๒

๘ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน ๓ ๙,๖ ๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นายวิเชียร อ่อนศรี นายวิเชียร อ่อนศรี ราคาที่จัดจ้างอยู่ไนวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ตัดก่ิงไม้ ๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๒ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคณภาพ เลขที ๑๑๓/๒๕๖๒
ตัดหญ้าบริเวณหน้าสำนักงาน ราคาเสนอ ๓๙,๖o g บ า ^ ' เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๒

— A( นางพิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปผลการดำเน้นการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน พ.ศ. เอ£๖๒
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำด ับ
ท ี่

งานจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผ ูไ้ด้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๙ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับลบุน ๓ ๙ ,๖ ๐ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นางสาวนุชจรี เจริญสุข นางลาวนุขจรี เจริญสุข ราคาทีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ตัดก่ิงไม้ ® เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๒ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท (ริ)®)๔/๒๔๖๒
ตัดหญ้าบริเวณหน้าสำนักงาน ราคาเสนอ ๓๙,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๖๐๐.- บาท คุณลม'น้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๔๖๒

๑ ๐ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิ'บติงาบสนับสบุน ๓ ๙ ,๖ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวทัศนย์ ลุนพรหม นางสาวทัศบีย์ สุนพรหม ราคาที่จัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจงานดูแลต้นไม้ ลนามหญ้า ตัดก่ิงไม้ ๑ เม.ย.-๓0 ก.ย.๖๒ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๑๑๔/๖๔๖๒
ตัดหญ้าบริเวณหน้าสำนักงาน ราคาเสนอ ๓๙,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๖๐๐.- บาท คุณสม'บติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๔๖๒

๑ ๑ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎินัติงานสนับสนุน ๕ ๔ ,๐๐๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง นายนิรันดร เนียมสูงเนิน นายนิรันดร เนียมสูงเนิน ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจงานขับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๒ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๑๖/๒๔๖๒
ขง ๖๑๐๐ ขอนแก่น ราคาเสนอ ๔๔,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๔๖๒

๑๒ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎิปัติงาบสนับสนุน ๕ ๔ ,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนากร กลางหล้า นายธบากร กลางหล้า ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจงาบขับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๒ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๑๗/๒๔๖๒
นฃ ๘๒๘๔ ขอนแก่น ราคาเสนอ ๔๔,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๔๖๒

๑๓ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสบุน ๕ ๓ ,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา แสงกลาง นางสาวรัตนา แสงกลาง ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจบันท็กฃ้อ;มูลสถิติและพัฒบาระบบสารสนเทศ ๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๒ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคณภาพ เลขที ๑๑๘/๒๔๖๒
ของกองคลัง ราคาเสนอ ๔๓,๖๐๐.- บาท เป็นจำบวบเงิน ๔๓,๖๐๐.- บาท คุณสม'น้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.ร)เม.ย. ๒๔๖๒

๑๔ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสนุน ๕ ๓,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา คำหาแก้ว นางสาวจริยา คำหาแก้ว ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจผลิตและพิมพ์เอกสารท้ังระบบมอน,ละระบบ ๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๒ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๑๙/๒๔๖๒
สารสนเทศของกองคลัง ราคาเสนอ ๔๓,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๔๓,๖๐๐.- บาท คุณสม'นิติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๒

๑๔ จ้างเหมาบริกาบ ุคคลธรรมดาปฎิบ้ติงานสนับสบุน ๓ ๙ ,๖ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล ภูครองแง่ นางสาวดวงกมล ภูครองแง่ ราคาที่จัดจ้างอยู่ใบวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจทำความสะอาดสำนักงาบเทศบาลตำบลบาคำ ๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๒ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๒๐/๒๔๖๒

ราคาเสนอ ๓๙,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.®เม.ย. ๒๔๖๒
๑ ๖ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎิบ้ติงานสนับสบุน ๓ ๙ ,๖ ๐ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ์ ขามภะรา นางสาวกรรณิการ์ ขามภะรา ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจงานบริหารงาบกองการสืกษาเทศบาลตำบลบาคำ ๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๒ X งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๒๑/๒๔๖๒
ราคาเสนอ ๓๙,๖๐๐. - j t f m ' เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๔๖๒

( นางณ ิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปผลการดาเนินการจดซื้อจัดจ้างในรอบ เดัอน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๑ ๗ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุบกลุ่ม ๕ ๓ ,๖๐ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา เฉียดพรมราซ นางสาวเจนจ ิรา เฉียดพรมราซ ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ภารกิจเสริมสร้างทักษะความรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับ ๑ เม.ย.-fllo ก.ย.๖๒ งบประมาณท ี่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๒๒/๒๕๖๒
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ ราคาเสนอ ๕๓,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๕๓,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ เม.ย. ๒๕๖๒

©Cs จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบํตงานสนับสบุนกลุ่ม ๓ ๙ ,๖ ๐ ๐ ว ิธ ีเอพาะเจาะจง บางสาวพัทจิรา คำอินทร์ นางสาวพัทจิรา คำอินทร์ ราคาที่จัดจ้างอยู่ใบวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ภารกิจงานรักษาความสะอาด ๑ เม.ย.-๓o ก.ย.๖๒ งบประมาณที่ต้ังใว้มีคุณภาพ เลขท ๑๒๓/๒๕๖๒
ศูนย์พัฒนาเด็กใล็กเทศบาลตำบลนาคำ ราคาเลนอ ๓๙,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ เม.ย. ๒๕๖๒

๑ ๙ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม ๓ ๙ ,๖ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางศรีนวล พรมย่อง นางศรีนวล พรมย่อง ราคาท่ีจัดจ้างอยู่โนวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ภารกิจงานรักษาความสะอาด ๑ เม.ย.-๓0 ก.ย.๖๒ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๒๔/๒๕๖๒
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ ราคาเสนอ ๓๙,๖๐๐.' บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นปรร!'โยซน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.®)เม.ย. ๒๕๖๒

๒๐ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม ๔ ๕ ,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสามารถ จิตเอ้ือ นายสามารถ จิตเอ้ือ ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ภารกิจงาบซ่วยเหลือปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานขับรถ ๑ เม.ย.-๓0 ก.ย.๖๒ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๑๒๔/๒๕๖๒
บรรทุกนำ(พนักงานดับเพลิง) ราคาเสนอ ๔๔,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๕๕,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.ร)เม.ย. ๒๕๖๒

๒ ๑ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุนกลุ่ม ๔ ๕ ,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายคำพันธ์ สิงห์น้อย นายคำพันธ์ สิงห์น้อย ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ภารกิจงานช่วยเหลือปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานขับรถ ๑ เม.ย.-๓o ก.ย.๖๒ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๑๒๖/๒๕๖๒
บรรทุกนำ(พนักงานดับเพลิง) ราคาเสนอ ๔๕,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๔๕,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ m นาคำ ลว.๑ เม.ย. ๒๕๖๒

๒๒ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาบสนับสบุนกลุ่ม ๕ ๔ ,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมจิต ถาอ่อนสี นายสมจิต ถาอ่อนสี ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ภารกิจ{เองกันและบรรเทาสาธารณภัยและบริการ ๑ เม.ย.-๓o ก.ย.๖๒ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๒๗/๒๕๖๒
ประซาซนในเขต ทต.นาคำ(ขับรถบรรทุกน้ํา) ราคาเสนอ ๕๔,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๕๔,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ ลว.๑ เม.ย. ๒๕๖๒

๒๓ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุบกลุ่ม ๕ ๔ ,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอรรถพล บึงมุม บายอรรถพล บึงมุม ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและบริการ ๑ เม.ย.-๓o ก.ย.๖๒ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคณภาพ เลขที ๑๒๘/๒๕๖๒
ประซาขนในเขต ทต.บาคำ(ขับรถบรรทุกน้ํา) ราคาเสนอ ๕๔,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๕๔,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๑ เม.ย. ๒๕๖๒

๒๔ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม ๕ ๔ ,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายวันชัย มหาหิงษ์ นายวันชัย มหาหิงษ์ ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ภารกิจงาบขับรถกู้ขีพประจำหน่วยกู้ขีพเทศบาลตำบลบาคำ ๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๒ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๒๙/๒๕๖๒

ราคาเสนอ ๕๔,๐๐๐.- เป็นจำนวนเงิน ๕๔,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ เม.ย. ๒๕๖๒

( นางณ ิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



ลรุปผลการดาเนนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน พ'.ศ. ๒๕๖๒
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำด ับ
ท่ี

งาบจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผ ู้ได้รับการคัดเสือกและ 
ราคาที่!ดัรับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๒๕ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสนุนกลุ่ม 
ภารกิจงานขับรถกู้ซีพประจำหน่วยกู้ฃพเทศบาลตำบลนาคำ

๕ ๔ ,๐ ๐0 วิธีเฉพาะเจาะจง 
๑ เม.ย.-๓o ก.ย.๖!อ

นายคำอ้วน สิงห์น้อย 

ราคาเสนอ ๕๔,0๐๐.- บาท

นายคำอ้วน สิงห์น้อย 

เป็นจำนวนเงิน ๕๔,๐๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที’ต้ังไว้มีคุณภาพ 
คุณสมบัติเป็นประ!โยขบ'ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๑๓๐/๒๕๖๒ 
ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๒

๒๖ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม 
ภารกิจงานบริการขุมชนและสังคมงานบริการขับรถยนต์ 
กระเข้าเพื่อบร์การประซาซน

๕ ๔ ,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 
๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๒

นายสมปอง มะลิซ้อน 

ราคาเสนอ ๕๔1๐๐๐.- บาท

นายสมปอง มะลิซ้อน 

เป็นจำนวนเงิน ๕๔,000.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณลนบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๑๓®/๒<£๖๒ 
ลว.๑เม.ย. ๒(ะ๖๒

๒๗ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุนกลุ่ม 
ภารกิจบริหารงานฃ่างงานบริการบันทีทซ้อมูลลถิติใน - 
งานกองซ่าง

๓ ๙,๖ ๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 
® เม.ย-๓0ก.ย.๖to

นางสาวปรารถนา จิตเอื้อ 

ราคาเสนอ ๓๙,๖๐๐.- บาท

นางสาวปรารถนา จิตเอื้อ 

เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๖๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๑๓๒/๒(ะ๖๒ 
ลว.ร)เม.ย. ๒๕๖๒

๒๘ จ้างนฒาบริm บุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม 
ภารกิจการบริการ'ชุมซบและสังคมงานติดต้ังระบบไฟฟ้า 
ลารารณะและซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าพื่อประขาชนไนเพทต.นาคำ

๓ ๙,๖ ๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 
๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๒

บายซาตรี วงศ์วิชัย 

ราคาเสนอ ๓๙,๖๐๐.- 'บาท

นายซาตรี วงศ์วิซัย 

เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๖๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ 
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๑๓๓/๒๕๖๒ 
ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๒

๒๙ จ้างเหมาบริกาบุคคลรรรมดาปฏิบัติงานสนับลบุนกลุ่ม 
ภารกิจการบริการชุมซนและสังคมงาบติดต้ังระบบไฟฟ้า 
ลาธารณะนละซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าเพอประขาชนใบเขตทต.บาคำ

๓ ๙,๖ ๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 
๑ เม.ย.'๓๐ ก.ย.๖๒

บายอภิซาติ ซ่องวาริน 

ราคาเสนอ ๓๙,๖๐๐.- บาท

นายอภิซาติ ซ่องวาริน 

เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๖๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยขน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขที ๑๓๔/๒๕๖๒ 
ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๒

๓ 0 จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาบสนับสบุนกลุ่ม 
ภารกิจบริการชุมชนและสังคมงาบบริการตกแต่งและ 
ตัดแต่งก่ิงไifริมทางและริมถนนภายใบเขต ทต.นาคำ

๓ ๙,๖ ๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 
ร> เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๒

นายศักพิพัฒน์พงษ์ โยธาทูน 

ราคาเสนอ ๓๙,๖๐๐.' บาท

นายสักพิพัฒน์พงษ์ โยธาทูน 

เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๖๐๐.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยขน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๑๓๕/๒๕๖๒ 
ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๒

๓๑ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาบสนับสบุนกลุ่ม 
ภารกิจการบริหารงาบช่างงาบบริการงานผลิตและพิมพ์ 
เอกสารท้ังระบบมือและระบบสารสนเทศ

๓ ๙,๖ ๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 
๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๒

นางสาวมธุรส ฐานะ 

ราคาเสนอ ๓๙,๖๐๐.- บาท

นางสาวมธุรส ฐานะ 

เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๖๐๐.- บาท

ราคุาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ 
คุณสมบัติเป็บประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขที ๑๓๖/๒๕๖๒ 
ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๒

( นางพ ิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปผลการดำเน ินการจดซ ื้อจดจ้างในรอบ เด ือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
1 ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออ ุบลร ัตน ์ จังหวัดขอนแก่น

ลำด ับ
ท่ี

งานจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเงินงบประมาน! 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผ ูไ้ต้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๓ ๒ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)คูนย์พัฒนา ๑ ๐ , ๔ ๐ ๐ . ๖ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ราคาที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ประจำเดือน เมษายน ๒<£๖๒ งบประมาณที่ต้ังโว้มีคุณภาพ เลขที ๐๙๙/๒๕๖๒

ราคาเสนอ ๑๐,๔๐๐.๖๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๔๐๐.๖๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๒
๓ ๓ จัดซ้ือวัสดุ'นามันเข้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๑ ๓ , ๕ ๔ ๖ . ๐ ๐ วิธีเอพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาที'จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

สำนักปลัด a งบประมาณท่ีตั้งไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๐๐/๒๕๖๒
ประจำเดือน เมษายน เอ<£๖๒ ๑ เม.ย.-๓๐ เม.ย.๖๒ ราคาเสนอ ๑๓,๕๔๖.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๔๔๖.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาค่า ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๒

๓ ๔ จัดซ้ือวัสดุน้ํามันเซ้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๕ ,๔ ๐ ๐ . ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อบลรัตน์บริการ หจก.อบลรัตน์บริการ ราคาที่จัดซ้ืออย่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
งาน'ป็องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๐๑/๒๕๖๒
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ๑ เม.ย.-๓๐ เม.ย.๖๒ ราคาเสนอ ๕,๔๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๔,๔๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๒

๓ ๕ จัดซ้ือวัสดน้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๒ , ๕ '๐ ๐ . ๐ ๐ ว ิธ เีฉพาะเจาะจง หจก.อบลรัตน์บริการ หจก.อบลรัตน์บริการ ราคาท่ีจัดซ้ืออย่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
งานกองซ่าง งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๐๒/๒๕๖๒
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ๑ เม.ย.-๓๐ เม.ย.๖๒ ราคาเสนอ ๒,๕0๐-บาท เป็นจำนวนเงิน ๒,๔00.-'บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทพ.นาคำ สว.๑เม.ย. ๒๕๖๒

๓ ๖ จัดซื้อนํ้าดื่มเทศบาลตำบลนาคำ ๔ ๑ ๐ . ๐ ๐ ว ิธ เีฉพาะเจาะจง โรงนํ้าดื่มเนเจอร์วอเตอร์ โรงนํ้าดืมเนเจอร์วอเตอร์ ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๐๓/๒๕๖๒

ราคาเสนอ ๔๑0.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๔©๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๒
๓ ๗ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการจัดกิจกรรมประเพผีวัน ๑ ๐ , ๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พานิซก่อสร้าง ร้าน พานิขก่อสร้าง ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบลังซ้ือ/ส่ังจ้าง

สงกรานต์ตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๐๔/๒๕๖๒
ประจำปี ๒๕๖๒ ราคาเสนอ ๑๐,0๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน๑๐,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๒เม.ย.๒๕๖๒

๓ ๘ จัดซ้ือวัสดุธงตราลัญญลักษณ์พระราชพิธีราชาภิเษกและ ๖ ๐ , ๒ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พานิซก่อสร้าง ร้าน พาบิซก่อสร้าง ราคาท่ีจัดซื้ออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสาธงไม้ตามโครงการเอลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๐๕/๒๕๖๒
มหาวซิราลงทรณ์บดิบทรเทพวรางถูรเบ๋ึองใบโอ๓สพระราชพิธี'บรมราชาภิเพ!10๔๖๒ ราคาเสนอ ๖๐,๒๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน๖๐,๒๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๒เม.ย.๒๕๖๒

๓ ๙ จ้างเหมาจัดแทรียมและตกแต่งสทานท่ีพร้อมทำความสะอาด ๑ ๖ , 0 ๐ ๐ . ๐ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นายพนม อนุประดืษฐ นายพนม อนุประดิบฐ ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงน ใบส่ังซ้ือ/ลังจ้าง
เม่ืองานแล้วเสร็จตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณี ร ' งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๓๗/๒๕๖๒
สงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒พร้อมจัดหาเครื่องเสียง ราคาเสนอ ๑๖,๐9,๐.>v r f h ' เป็นจำนวนเงิน ๑๖,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๒เม.ย.๒๕๖๒

( นางณิศ่รา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปผลการดำเนนการจัดช่อจัดจางในรอบ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕:๖๒
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ูเ้สนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๔ 0 จ้างเหมาจัด!.ตรียมอาหารว่าง'พร้อมเครื่องดื่มและจัดทำ

อาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

๓ ๐ , ๐ ๐ 0 . 0 ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นางสาวอมร เหง้า'น้อย 

ราคาเสนอ ๓๐,๐00.- บาท

นางสาวอมร เหง้าน้อย 

เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐0.- บาท

ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยพ์พ่อ ทต.นาคำ

ใบสั่งซ ื้อ/ส ั่งจ ้าง

เลขท่ี ๑๓๘/๒๔๖๒ 
ลว.๒เม.ย.๒๔๖๒

๔ © จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนา 
ท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕ว๔)เพ่ิมเติมฉบับท่ี๔

๑ ,๗ เอ ๐ . ๐ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน สาครเซ็นเตอร์ 

ราคาเสนอ ๑,๗๒0.- บาท

ร้าน สาครเซ็นเตอร์ 

เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๒๐.- บาท

ราคาที'จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยซน'ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๑๓๙/๒๔๖๒ 
ลว.๔เม.ย.๒๔๖๒

๔ เอ จัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆสำหรับใข้ในโครงการทำด ีเพ่ือพ่อ ๒ , ๔ ๐ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งประเสริฐพาณิชย์ 

ราคาเสนอ ๒,๔00.- บาท

ร้าน รุ่งประเสริฐพาณิชย์ 

เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๐0.- บาท

ราคาที่จัดซื้ออยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ 
คุณสมบัติเป็นประโยขน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท่ี ๑0๖/๒๔๖๒ 
ลว.๔เม.ย.๒๔๖๒

๔ ๓ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) ๑ ๐ , ๐ ๐ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน ชาตรีการซ่าง 

ราคาเสนอ ๑๐,๐๐๐.- บาท

ร้าน ชาตรีการช่าง 

เป็นจำนวนเงิน ๑0,00๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยซนต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขที ๑๐๗/๒๔๖๒ 
ลว.๑๑เม.ย.๒๔๖๒

๔ ๔ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงาบครัว (กองคลัง) ๕ ,๐ ๐ ๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน ชาตรีการจ่าง 

ราคาเสนอ ๔,๐๐๐.- บาท

ร้าน ชาตรีการช่าง 

เป็นจำนวนเงิน ๔1๐๐๐.- บาท

ราคาที่จัดซ้ืออยู่ใบวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณ?เมบ้ติเป็น'งระโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท ๑๐๘/๒๔๖๒ 
ลว.®๑เม.ย.๒๔๖๒

๔๕ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการจิตอาสาทำดีเพ่ือพ่อ 
และป้ายรณรงค์คัดแยกขยะตามโครงการทำดีเพ่ือพ่อ

๑ ๐ , ๔ ๐ ๐ . ๐ ๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน สะบายดีอุบลรัตน์ 

ราคาเสนอ ๑๐,๔๐๐.- บาท

ร้าน สะบายดีอุบลรัตน์ 

เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๔๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยขบ่ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขที ๑๔๐/๒๔๖๒ 
ลว.๑๑เม.ย.๒๔๖๒

๔ ๖ จ้างเหมาบริการจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม
และจัดเตรียมสถานท่ีพร้อมเก็บทำความสะอาดสถานที 
ตามโครงการทำดีเพ่ือพ่อ

๗ , ๐ ๐ ๐ . ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร ภาโบมัย 

ราคาเสนอ ๗,๐๐๐.- บาท

นางนิภาพร ภาโนมัย 

เป็นจำนวนเงิน ๗,๐๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยซน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท ๑๔๑/๒๔๖๒ 
ลว.๑๑เม.ย.๒๔๖๒

๔ ๗ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กำหนดการ 
พระราขพิธีบรมราขาภิเษกตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวขิราลงกรณๆ

๒ , ๘ ๐ ๐ . ๐ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน สะบายดีอุบลรัตน์ 

ราคาเสนอ ๒,๘9&.- y y f f

ร้าน สะบายดีอุบลรัตน์

ร
เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยขน์ต่อ ทต.นาคำ

ใ'บส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๑๔๒/๒๕๖๒ 
ลว.๑๑เม.ย.๒๔๖๒

( นางณิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปผลการดำเน์นการจัดซอจดจาง่เนรอบ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ฃองเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๔๘ จ้างพมาบริการประดับตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติตาม 
โครงการเทลิมพระเกียรติสมเด็จพะเจ้าอยู่หัวมหาวซิราลงกรฌๆ

๓ 0 , 0 0 0 . 0 0 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน พานิชก่อสร้าง 

ราคาเสนอ ๓๐,๐๐๐.- บาท

ร้าน พานิชก่อสร้าง 

เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท

ราคาที่จัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๑๔๓/๒๔๖๒ 
ลว.๒๖เม.ย.๒๔๖๒

๔๙ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ๒ ,๔ ๑๗ .๑๓ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์เจริญขอนแก่น 

ราคาเสนอ ๒,๔๑๗.๑๓.- บาท

หจก.ทรัพย์เจริญขอนแก่น 

เป็นจำนวนเงิน ๒,๔®)๗.๑๓.- บาท

ราคาที่จัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโย'))น์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๑๐๙/๒๔๖๒ 
ลว.๒๒เม.ย.๒๔๖๒

๕๐ จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ๗ ,๓ ๓ ๖ .0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

ราคาเสนอ ๗,๓๓๖.- บาท

ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

เป็นจำนวนเงิน ๗,๓๓๖.- บาท

ราคาที่จัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ 
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๑๑๐/๒๔๖๒ 
ลว.๒๒เม.ย.๒๔๖๒

๔๑ จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ๓ ,๔ 0 0 .0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์คึกษา 

ราคาเสนอ ๓,<£๐๐.- บาท

ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๐๐.- บาท

ราคาที่จัดซื้ออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๑๑๑/๒๔๖๒ 
ลว.๒๒เม.ย.๒๔๖๒

๔๒ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
กองคลัง

๔ ,๓ ๔ 0 .0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

ราคาเสนอ ๕,๓๕๐.- บาท

ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๔๐..- บาท

ราคาที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๑๑๒/๒๔๖๒ 
ลว.๒๒เม.ย.๒๔๖๒

๔๓ จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ 
สำนักปลัด

๑ ๑ ,๗ ๔ 0 .0 0 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน อันดามันการยาง 

ราคาเสนอ ร)๑,๗๕๐.- บาท ^ .

ร้าน อันดามันการยาง 

''^เป็นจานวนเงิน ๑๑,๗๔๐..- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๑๑๓/๒๔๖๒ 
ลว.๒๖เม.ย.๒๔๖๒ 1JK,( นางณิศรา ทองโคตร ) 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี/ผู้อำนวยการกองคลัง


