
ส '^ลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.1-^ะ >๐
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ จัีดซ้ือจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ไ ด รั้บการคัดเลือกและ 
ราคาท่ีไ ด ้รับคัดเลือก

เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๑ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎิบ้ตงานสนับ ๖,๖๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นางศ ร นีวล พรมย่อง นางศ ร ีนวล พรมย่อง ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
สนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานรัก'ษาความ ® ต.ค.-๓® ต.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไ ว มี้คุณภาพ เลขท ๐๐๑/๒๕๖®
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคาเสนอ ๖,๖00.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๐

๒ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิ'บติงานสนับสบุน ๙,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ ยาตาแสง นายวิรัตน์ ยาตาแสง ราคาทีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงาบรักษาความปลอดภัย ๑ ต.ค.-๓® ต.ค.๖o งบประมาณท่ีต้ังไ ว ้มีคุณภาพ เลขท ๐๐๒/๒๕๖®
สถานที่ราชการ ทต.นาคำ ราคาเสนอ ๙ ,000.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๙,๐๐๐.- บาท คุณสมบ้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๐

๓ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับลนุน ๖ , ๖ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางพานทอง มะลิช้อน นางพานทอง มะลิช้อน ราคาทีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงาบรักษาความสะอาดห้อง ๑ ต.ค.-๓® ต.ค.๖o งบประมาณท่ีต้ังไ ว ้มีคุณภาพ เลขที ๐๐๓/๒๕๖®
ประชุม ห้องน้ํา ทต.นาคำ ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๐

( จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิเชียร อ่อนศ ร ี นายวิเชียร อ่อนศ ร ี ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ทต.นาคำ ๑ ต.ค.-๓® ต.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๐๔/๒๕๖®

ราคาเสนอ ๖,๖00.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๐
๕ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏินัติงานสนับสบุน ๖ , ๖ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายจิรกิตต์ กัณธรรม นายจิรกิตต์ กัณธรรม ราคาทีจัตจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจงาบดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ทต.นาคำ ๑ ต.ค.-๓® ต.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๐๕/๒๕๖®
ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖®

๖ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนิรุติ สีลาทร นายอนิรุติ สีลาทร ราคาทีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไ ว มี้คุณภาพ เลขท ๐๐๖/๒๕๖®
เทศบาลตำบลบาคำ ราคาเสนอ ๖,๖0๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทร.บาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๐

๗ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน ๖ , ๖ ๐ ๐ ว ิธ เีฉพาะเจาะจง นายธนากร กลางหล้า นายธนากร กลางหล้า ราคาทีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงานบริการขับรถดู้ ๑ ต.ค.-๓® ต.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๐๗/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๖,๖00.- บ า ท ^ ■''โแนจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๐),ะ)๐ ๐ .-  ฆ เพ ✓

( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



?" การดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. '‘' ^ ๖๐
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแทน

ลำดับ
ที่

งานจดซอจดจาง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซือจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาท่ีได้รับคัดเลือก

เหตุผลทีเลือกโด ย สังเขป หมายเหตุ

๘ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 
กลุ่มภารกิจการบริหารงานบริการทั่วไป

๖,๖๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง 
๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.๖๐

นางสาวนุซจริ เจริญสุข 

ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท

นางสาวนุชจ'ริ เจริญสุข 

เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท

ราศาท่ีจัดจ้างอยู่ใบวงเงิน 
งบประมาณท ีต้ั่งไว้ม คุีณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๐๘/!อ <£๖๑ 
ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๐

๙ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน 
กลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาด

๖,๖๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง 
๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.๖๐

นางสาวพัทจิรา คำอินทร์ บางสาวพัทจิรา คำอินทร์ ราคาท จีัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๐๐๙/เอ(£๖๑

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๐
๑๐ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน 

กลุ่มภารกิจครูช่วยดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.นาคำ
วิธีเฉพาะเจาะจง 
๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.๖๐

นางสาวเจนจิรา เฉียดพรมราช 

ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท

นางสาวเจนจิรา เฉียดพรมราช 

เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท

ราคาทีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๐๑๐/๒๕๖๑* 
ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๐

<9)ร) จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน 
กลุ่มภารกิจการบริหารการศึกษา ทต.บาคำ

๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 
๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.๖๐

นางสาวอังคนา แก้วทอง 

ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท

นางสาวอังคนา แก้วทอง 

เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท

ราคาทีจัดจ้างอยูในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบสังซือ/ลังจ้าง 
เลขท ี ๐๑๑/๒๕๖๑ 
ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๐

๑ ๒ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาบสนับสนุน 
กลุ่มภารกิจบริหารระบบสารสนเทศการเงินการคลัง

๘,๙๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง 
๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.๖๐

นางสาวจริยา คำหาแก้ว 

ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท

นางสาวจริยา คำหาแก้ว 

เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท

ราคาท ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยขน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๑๒/๒๕๖๑ 
ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๐

๑ ๓ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน 
กลุ่มภารกิจบริหารระบบสารสนเทศกระบบEGPและ

๘,๙๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง 
๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.๖๐

นางสาวธัญลักษณ์ อิบภู่ นางสาวธัญลักษณ์. อิบภู่ ราคาท ี่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๐๑๓/๒๕๖๑

E-LAAS ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำบวบเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๐
๑  & จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 

กลุ่มภารกิจการบริหารงานการศึกษางาบสารบรรณ
๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.๖๐
บางสาวรัตนา แสงกลาง 

ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท

นางสาวรัตนา แสงกลาง 

เป็นจำนวนเงิบ ๘,๙๐๐.- บาท

ราคาทีจัดจ้างอยู่ใบวแงีบ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ 
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๑(ริy ๒๕๖๑ 
ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๐

(ริ)& จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน 
กลุ่มภารกิจการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ

๖,๖๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง 
๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.๖๐

นายคำยศ อันทะเกตุ 

ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.-

นายคำยศ อันทะเกตุ 

เป็นจำนวนเงิบ ๖,๖๐๐.- บาท

ราคาทีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ 
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๑๕/๒๕๖๑ 
ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๐

1 1, พ , , 1  1( นางณศรา ทองเคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าท/ผู้อำนวยการกองคลัง



r  ^ ลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. '-'£๖๐
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแแน

ลาดบ 
ท ี

งานจดซอจดจาง วงเง ินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วธจดซอจดจาง ผูเสนอราคา 
และราคาทีเสนอ

ผู้ได ้ร ับการค ัดเล ือกและ 
ราคาท ีได ้ร ับค ัดเล ือก

เหตุผลทีเล ือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๑๖ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาบสนับสบุบ 
กลุ่มภารกิจการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมบำรุง

๖,๖๐๐.๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง 
๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.๖๐

บายอภิชาติ ซ่องวาริบ 

ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท

นายอภิชาติ ซ่องวาริน 

เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสม'นิติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๐๑๖/๒๕๖๑ 
ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๐

๑๗ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน 
กลุ่มภารกิจการบันทึกข้อมูลสถิติสาธารณะ

๖,๖๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 
๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.๖๐

นางสาวมธุรส ฐานะ 

ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท

นางสาวมธุรส ฐานะ 

เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ 
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐ร)๗/๒๕๖๑ 
ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๐

๑Cs จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุบ 
กลุ่มภารกิจการตกแต่งตัดก่ิงไม้

๖,๖๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 
๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.๖๐

นายคักต่ีพิพัฒน์พงษ์ โยธาทูน 

ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท

นายศักด๋ึพิพัฒน์พงษ์ โยธาทูน 

เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท

ราคาท ีจั่ดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไวม้ คุีณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๑๘/๒๕๖๑. 
ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๐

๑๙ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน 
กลุ่มภารกิจการขับรถกระเซ้าไฟฟ้า

๗,๕๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 
๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.๖๐

นายสมปอง มะลิซ้อน 

ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท

บายสมปอง มะลิซ้อน 

เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี ๐๑๙/๒๕๖๐ 
ลว. ร) ต.ค. ๒๕๖๐

๒๐ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 
กลุ่มภารกิจด้านป้องกันๆช่วยเหลือพนักงานขับ 
รถบรรทุกนํ้า(พนักงานดับเพลิง)

๗,๕๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 
๑ ต.ค.-๓®) ต.ค.๖๐

นายคำพันธ์ สิงห์น้อย 

ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท

นายคำพันธ์ สิงห์น้อย 

เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ใบวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ี่ ๐๒๐/๒๕๖๑ 
ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๐

๒๑ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับส'นน 
กลุ่มภารกิจด้านป้องกันๆช่วยเหลือพนักงานขับ 
รทบรรทุกป้า(พนักงานดับเพลิง)

๗,๕๐๐.๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง 
๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.๖๐

นายสามารถ จิตเอือ 

ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท

นายสามารถ จิตเอือ 

เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๐๒๑/๒๕๖๑ 
ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๐

๒ ๒ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 
กลุ่มภารกิจการขับรถคู้ชีพ

๗,๕๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 
๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.๖๐

บายวับขัย มหาหิงษ์ 

ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท

นายวันขัย มหาหิงษ์ 

เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท

ราคาทีจัดจ้างอยู่ในว-*เงิบ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๒๒/๒๕๖๑ 
ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๐

๒ ๓ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ตงานสนับสบุน 
กลุ่มภารกิจการขับรถกู้ซีพ

๗,๕๐๐.๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง 
๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.๖๐

นายสาคร นาหัวนิล 

ราคาเสนอ ๗,๕๐๐ .-^ร ^ '

นายสาคร นาหัวนิล 

เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ

ใบส่ังซอ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๒๓/๒๕๖๑ 
ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๐

พ
( นางพ ิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



?~'^ลการดำเนนการจัดซื้อจัดจ้างใบรอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. '"'๕๖๐
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนนแ^

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วธจดซอจดจาง ผ ู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาท่ีได้รับคัดเลือก

เหตุผลทีเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๒๔ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน ๗,๕๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นายสมจิต ถาอ่อบศรี นายสมจิต ถาอ่อนศรี ราคาทีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจกาขับรถบรรทุกป้า ๑ ต.ค.-๓®) ต.ค.๖o งบประมาณท่ีต้ังไว้มิคุณภาพ เลขท ๐๒(ร/เอ(£๖๑

ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำบวบเงิน ๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๐

๒๕ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน ๗,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอรรภพล บึงมุม นายอรรภพล บึงมุม ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจกาขับรถบรรทุกนํ้า ๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๒cty๒(£๖๑
ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,£๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยซน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖1๐

๒๖ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน ๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ เกาะสมบัติ นายสมพงษ์ เกาะสมบัติ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการประเมินค่าใช้จ่ายฯ ๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๒๖/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒{£๖๐
๒๗ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน ๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา ทองดีนอก นางสาวอัจฉรา ทองดีนอก ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการประเมินค่าใช้จ่ายฯ ๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๒๗/๒๕๖๑
ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๐

๒๘ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน ๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรินทร์ แสนแก้ว บายสุรินทร์ แสนแก้ว ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการจัดการชุมชนและสังคม ๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๒๘/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๐
๒๙ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน ๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอำนาจ สิงห์คำ นายอำนาจ สิงห์คำ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบลังซือ/ลังจ้าง

กลุ่มภารกิจการจัดการชุมซบและสังคม ๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มิคุณภาพ เลขที ๐๒๙/๒๕๖๑
ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๐

๓ 0 จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายกุลฉัตร อุตรนคร นายกุลฉัตร อุตรนคร ราคาท่ีจัดจ้างอยูใบวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการเก็บขยะมูลฝอย ๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๓๐/๒๕๖๑

าเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๐

( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



^ เลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ J t
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก์น

ลำดับ

ที่

งานจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเง ินงบประมาณ 

(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้!ด ้ร ับการค ัดเล ือกและ 

ราคาที่ได ้ร ับค ัดเล ือก

เหตุผลที่เล ือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๓๑ จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลนาคำ

ป ระจ ำ เด ือ น  ต ุลาคม ๒ ๕ ๖๐

(5)๘,๐๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง 

๑ ต.ค.-๓® ต.ค.๖o

นายประสิทธี้ สีบุบ 

ราคาเสนอ ๑๘,0๐๐.- บาท

นายประสิทธี้ สีบุบ 

เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 

งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ 
คุณสมบ้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 

เลขท ๐๓๑/เอ(ะ๖๑ 
ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๐

๓เอ จ ้างเหมาบริการก ู้ช ีพ  

เทศบาลตำบลนาคำ 

ป ระจ ำ เด ือ น  ต ุลาคม ๒๕๖๐

๑๒,๘๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.๖๐

นายทองม้วน จันทร์โสม 

หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน 

ราคาเสนอ ๑๒,๘๐๐.- บาท

นายทองม้วน จันทร์โสม 

หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน 

เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๘๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 

งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ

คุณสนบํติเป็นประโยชน์ต่อ ทเท.นาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 

เลขที ๐๓๒/๒(ะ๖๑ 

ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๐•

๓๓ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนา

เด ็กเล ็กเทศบาลตำบลนาคำ 

ป ระจ ำ เด ือ น  ต ุลาคม ๒๕๖๐

๑ ๕ ,๖ ๐๐ .๙ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 

ราคาเสนอ ๑๕;,๖๐๐.๙๐.- บาท

สหกรณ์!คนมขอนแก่น จำกัด 

เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๖๐๐.๙๐.- 'บาท

ราคาท่ีจัดช้ืออยู่ในวงเงิน 

งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ

คุณสมบํติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 

เลขที ๐๐๑/๒๕๖๑ 

ลว. ๒ ต.ค. ๒๕๖๐

๓๔ จัดซ้ือวัสดุบ้ํามันเซ้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน

สำน ักป ล ัด
ป ระจ ำ เด ือ น  ต ุลาคม ๒๕๖๐

๑ ๗ ,๙ ๐ ๐.๐๐ ว ิธ เีฉพาะเจาะจง 

๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.๖๐

หจก.อุบลรัตน์บริการ 

ราคาเสนอ ๑๗,๙๐๐.- บาท

หจก.อุบลรัตน์บริการ 

เป็นจำนวนเงิน ๑๗,๙๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 

งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสม'น้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เลขที ๐๐๒/๒(ะ๖๑ 
ลว. ๒ ต.ค. ๒๕๖๐

๓๕ จัดซ้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน

งาน{เองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ป ระจ ำ เด ือ น  ต ุลา^ม ๒๕๖๐

๕ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.๖๐

หจก.อุบลรัตน์บริการ 

ราคาเสนอ ๕,๐๐๐.- บาท

หจก.อุบลรัตน์บริการ 

เป็นจำนวนเงิน (ะ,๐๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 

งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสม'นิติเป็นประโยชน์ต่อ ท®.นาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง

เลขที ๐๐๓/๒๕๖๑ 
ลว. ๒ ต.ค. ๒๕๖๐

๓๖ จัดช้ือวัสดุน้ํามับเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน 

กองช่าง

ป ระจ ำ เด ือ น  ต ุลาคม ๒๕๖๐

๕ ,๖ ๐ ๐ .๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.๖๐ /

หจก.อุบลรัตน์บริการ 

/ร า ค า เส น อ  (ะ,๖๐๐.- บาท

หจก.อุบลรัตน์บริการ 

เป็นจำนวนเงิน ๕,๖๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 

งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ 

คุณสม'นิติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 

เลขที ๐๐๔/๒๕๖๑ 

ลว. ๒ ต.ค. ๒๕๖๐

( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุ0 '^การดำเน ินการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างในรอบเด ั้อน พฤศจิกา- j พ .ศ .๒ ๕๖๐

_______ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น________
ลำดับ

ท่ี
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
ว ิธ ีจัดซ้ือจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและ 

ราคาท๋ึโต้รับคัดเลือก
เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๑ จ้างเหมาบ'ริกากู้ชีพ ๑๒,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บายทองม้วน จันทร์โสม นายทองม้วน จันทร์โสม ราคาทีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ <3) พ.ย.-๓๐ พ,ย.๖๐ หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน หัวหน้า,ชุดปฏิบ้ติงาน งบประมาณท่ีต้ังใว้มีคุณภาพ เลขที่ ๐๔๔/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๑๒,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.'นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๐
๒ จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนา ๑๘,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสิทธึ๋ สีบุบ นายประสิทธี้ สีบุบ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ ๑ พ.ย.-๓๐ พ.ย.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที่ ๐๔๕/๒๕๖๑
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ราคาเสนอ ๑๘,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๐

๓ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏินัติงาบสนับ ๖,๖๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นางศรีนวล พรมย่อง นางศรีนวล พรมย่อง ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
สนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความ ๑ พ.ย.-๓๐ พ.ย.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไวัมีคุณภาพ เลขท่ี ๐๔๖/๒๕๖๑
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๐

๕ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎิบ้ติงานสนับสบุน ๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา เฉียดพรมราซ นางสาวเจนจิรา เฉียดพรมราช ราคาท่ีจัดจ้างอยู่โนวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจครูช่วยดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ พ.ย.-๓๐ พ.ย.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๔๗/๒๕๖๑
ทต.นาคำ ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๐

๕ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสบุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพัทจิรา คำอินทร์ นางสาวพัทจิรา คำอินทร์ ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาด ๑ พ.ย.-๓๐ พ.ย.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๔๘/๒๕๖๑
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐a -  บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๐

๖ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสบุบ ๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอังคนา แก้วทอง นางสาวอังคนา แก้วทอง ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารการศึกษา ทต.นาคำ ๑ พ.ย.-๓0 พ.ย.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๔๙/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสม,มติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๐
๗ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงาบสนับสนุน ๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา คำหาแก้ว นางสาวจริยา คำหาแก้ว ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจบริหารระบบ?ทรลนเทศการเงิน ๑ พ.ย.-๓๐ พ.ย.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๕๙/๒๕๖๑
การคลัง ราfp ส ์นอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบ้ดิเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๐

( นางณ ิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



ส ^ ลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกาย0 ^ . ศ. ๒๕๖๐
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซ้ือจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาท่ีได้รับคัดเลือก

เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๘ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาบสนับสบุบ ๘,๙๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นางสาวธัญลักษณ์ รนภู่ บางสาวธัญลักษณ์ สินภู่ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ไบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจบริหารระบบลารสนเทศกระบบEGP ๑ พ.ย.-๓๐ พ.ย.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๖๐/๒๕๖๑
และ E-LAAS ราคาเสนอ ๘1๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๐

๙ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนน ๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา แสงกลาง นางสาวรัตนา แสงกลาง ราคาที่จัดจ้างอยู่ไนวงนิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงานการศึกษางานสารบรรณ ๑ พ.ย.■-๓๐ พ.ย.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๖๑/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสม'บติเป็นประ,โยฟต ่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๐
๑๐ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาบสนับสบุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายคำยศ อันทะเกตุ นายคำยศ อันทะเกตุ ราคาท่ีจัตจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ ๑ พ.ย.-๓๐ พ.ย.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๖๒/๒๕๖๑
ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๐

<5)๑ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส ฐานะ บางสาวมธุรส ฐานะ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบันทึกข้อมูลสถิติสาธารณะ ๑ พ.ย.-๓๐ พ.ย.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๖๓/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๐
๑๒ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บายศักดี้พิพัฒน์พงษ์ โยธาทูน นายคักพ้ีพิพัฒน์พงษ์ โยธาทูน ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการตกแต่งตัดกิ่งไม้ ๑ พ.ย.-๓๐ พ.ย.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๖๔/๒๕๖๑
ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๐

๑๓ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับส'นน ๗,๕๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายวันซัย มหาหิงษ์ นายวันชัย มหาหิงษ์ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการขับรถกู้ชีพ ๑ พ.ย.-๓๐ พ.ย.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๖๕/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.'นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๐
๑๕ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสบุน ๖,๖๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ ซ่องวาริน บายอภิชาติ ช่องวาริน ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะและ■ซ่อมบำรุง ๑ พ.ย.-๓๐ พ.ย.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๖๖/๒๕๖๑
รา.m เสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๐

* 1
( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



r  ลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกาย' ^ . ศ. ๒๕๖๐
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ท ี่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลีอก'โดยสังเขป หมายเหตุ

๑๕ จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงาบสนับสบุบ ๗1๕๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นายคำพันธ์ สิงห์น้อย นายคำพันธ์ สิงห์น้อย ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ใบวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจต้านป้องกันๆช่วยเหลือพนักงานขับ ร) พ.ย.-๓o พ.ย.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๖๗/๒๕๖๑
รถบรรทุกนํ้า(พนักงานดับเพลิง) ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐0.- บาท คุณรพบ้ติเป็นประ'โย'ชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๐

๑๖ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน ๗,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมจิต ถาอ่อนศรี นายสมจิต ถาอ่อนศรี ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ใบวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจกาขับรถบรรทุกนํ้า ๑ พ.ย.-๓๐ พ.ย.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๖๘/๒๕๖®

ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบ้ติเป็นประโยขใ!ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๐
๑๗ จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงาบสนับสบุน ๗,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสามารถ จิตเอ้ือ นายสามารถ จิตเอ้ือ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจด้านป้องกันฯช่วยเหลือพนักงาบขับ ๑ พ.ย.-๓๐ พ.ย.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๖๙/๒๕๖๑
รถบรรทุกนํ้า(พนักงานดับเพลิง) ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๐

๑ จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสบุน ๗,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอรรถพล บึงมุม นายอรรถพล บึงมุม ราคาที'จัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการปฎิบ้ติหน้าที่ขับรถบรรทุกนํ้า ร) พ.ย.-๓๐ พ.ย.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๗๐/๒๕๖®

ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๐
๑๙ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสนุบ ๗,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสาคร นาหัวนิล นายสาคร นาหัวนิล ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการขับรถกู้ชีพ ๑ พ.ย.-๓๐ พ.ย.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๗®/๒๕๖®
ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐,.- บาท คุณสมบัติเป็บประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๐

๒๐ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎิบ้ติงานสนับสบุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บายจิรกิตต์ กัณธรรม นายจิรกิตต์ กัณธรรม ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ๑ พ.ย.-๓๐ พ.ย.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๗๒/๒๕๖๑
ทต.บาคำ ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็บประโยชนต่์อ ทต.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๐

๒๑ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงาบสนับสบุบ ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนากร กลางหล้า นายธนากร กลางหล้า ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงานบริการขับรถตู้ ๑ พ.ย.-๓๐ พ.ย.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๗๓/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชนต่์อ ทต.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๐

( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



^ผลการดำเนินการจัดซิอจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกา'' j พ.ศ. ๒๕๖(ว
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ูเ้สนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๒๒ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎิบ้ติงาบสนับสบุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิเชียร อ่อนศรี นายวิเชียร อ่อนศรี ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ๑ พ.ย.-๓๐ พ.ย.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๗๕/๒๕๖๑
ทต.บาคำ ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัตเิป็นประโยชนต่์อ ทต.บาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๐

๒๓ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ตงานสนับสบุน ๙,๐๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ ยาตาแสง นายวิรัตน์ ยาตาแสง ราคาท่ีจัดจ้างอยูใบวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงาบรักษาความปลอดภัย ๑ พ.ย.-๓๐ พ.ย.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๗๕/๒๕๖๑
สถานที่ราชการ ทต.นาคำ ราคาเสนอ ๙,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๙,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชนต่์อ ทต.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๐

๒๔ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสนุน ๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ เกาะสม'บติ นายสมพงษ์ เกาะสม'มติ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการประเมินค่าใช้จ่ายฯ ๑ พ.ย.-๓๐ พ.ย.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขVI ๐๗๖/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชนต่์อ ทต.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๐
๒๕ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงาบสนับส'นน ๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บายสุรินทร์ แสนแก้ว นายสุรินทร์ แสนแก้ว ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการจัดการชุมชนและสังคม ๑ พ.ย.-๓๐ พ.ย.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๗๗/๒๕๖๑
ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๐

๒๖ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสนุบ ๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอำนาจ สิงห์คำ นายอำนาจ สิงห์คำ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการจัดการชุมชนและสังคม ๑ พ.ย.-๓๐ พ.ย.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๗๘/๒๕๖®

ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐..- บาท คุณสมบัตเิป็นประโยชนต่์อ ทต.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๐
๒๗ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎิบ้ติงานสนับส'นบ ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บายกุลฉัตร อุตรนคร นายกุลฉัตร อุตรนคร ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการเก็บขยะมูลฝอย ๑ พ.ย.-๓๐ พ.ย.๖๐ งบประมาณที'ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๗๙/๒๕๖๑
ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ร) พ.ย. ๒๕๖๐

๒๘ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิปัติงานสนับสบุบ ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุซจรี เจริญสุข นางสาว'นุชจรี เจริญสุข ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงานบริการทั่วไป ๑ พ.ย.-๓๐ พ.ย.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๘๐/๒๕๖๑

ราคา๙เนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ร) พ.ย. ๒๕๖๐

( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



ส ^ ลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกาย0 ^ . ศ. ๒๕๖๐
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ใด้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๒๙ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสบุน ๖,๖๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นางพานทอง มะลิซ้อน นางพานทอง มะลิซ้อน ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาด ๑ พ.ย.-๓o พ.ย.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๘๑/ ๒๔๖๑
ห้องประชุม ห้องน้ํา ทต.นาคำ ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็น'ประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๔๖๐

๓๐ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน ๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา ทองดีนอก บางสาวอัจฉรา ทองดีนอก ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการประเมินค่าใช้จ่ายฯ ๑ พ.ย.-๓o พ.ย.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๘๒/๒๔๖๑

ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชนต่์อ ทด.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๔๖๐
๓๑ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนา (ริ) ๔, ๑๑๔ .๑๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์!คนมขอบแก่น จำกัด สหกรณ์เคนมขอนแก่น จำกัด ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เด ็กเล ็กเทศบาลตำบลนาคำ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๑๔-๑/๒๔๖๑
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ราคาเสนอ ๑๔,๑๑๕.๑๐.- บาท เป ็นจำนวนเงิน ๑๔,๑๑£.๑๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๔๖๐

๓๒ จัดซ้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน <5)๘,๔00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
สำน ักป ล ัด งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๑๔/๒๔๖๑
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๑ พ.ย.-๓0 พ.ย.๖๐ ราคาเสนอ ๑๘,๔๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๔๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๔๖๐

๓๓ จัดซ้ือวัสดุบ้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๔ ,๑๔ ๖ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
งาน{เองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๑๖/๒๔๖๑
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๑ พ.ย.-๓๐ พ.ย.๖๐ ราคาเสนอ ๔,๑๔๖.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๔๖.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๔๖๐

๓๔ จัดซ้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๖ ,0 ๐ 0 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กองซาง งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๑๗/๒๔๖®
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ร) พ.ย.-๓๐ พ.ย.๖๐ ราคาเสนอ ๖,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชนต่์อ ทต.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๔๖๐

๓๕ จัด'ซ้ือนาดื่ม ๑,๖๓ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง โรงนํ้าดื่มเนเจอร์วอเตอร์ โรงนํ้าดื่มเนเจอร์วอเตอร์ ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เทศบาลตำบลนาคำ โด£เพ อพงศกร สอนเสนา โดยนายพงศกร สอนเสนา งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๑๘/๒๔๖๑
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ /^ าค า เส น อ  ๑,๖๓๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๓๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๔๖๐

® r "
( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



ส' ^ เลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกาย0 j ศ.ศ. ๒๔๖๐
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๓๖ จัดซ้ืออาหารเ?รริม(นม)โรงเรียน สังกัด สพฐ. ๕๕,๕๘๗.๘๔ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด สหกรณ๒ นมขอนแก่น จำกัด ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
จำนวน ๓ โรงเรียน งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๑๘-๑/๒๔๖๑
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๔๖๐ ๑ พ.ย.'๓0 พ.ย.๖๐ ราคาเสนอ ๔๔,๔๘๗.๘๔.- บาท เป็น'จำนวนเงิน ๕๕1๕๘๗.๘๔.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๔๖๐

๓๗ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๔ ,๑ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน น้ําฝนก่อสร้าง ร้าน น้ําฝนก่อสร้าง ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
(กองคลัง) งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๑๙/๒๔๖๑

ราคาเสนอ ๔,๑๐๐.- บาท เป็บจำนวนเงิน ๙,๑๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๒๒ พ.ย. ๒๔๖๐
๓๘ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) ๕ ,๖ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โอเอก๊อปปีเซอร์วิส หจก.โอเอก๊อปปีเซอร์วิส ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง .

โดยนายปรเมธฐ์ มงคลเกตุ โดยนายปรเมธฐ์ มงคลเกตุ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๒๐/๒๔๖๑
ราคาเสนอ ๔,๖๐๐.- บาท เป ็นจำบวนเงิน ๕,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๒๒ พ.ย. ๒๔๖๐

๓๙ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ(สำนักปลัด) ๑ ๑ ,๒ ๒ 0 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อันดามันการยาง ร้าน อันดามันการยาง ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
โดยนายวิญญา รังสีปัญญา โดยนายวิญญา รังสีปัญญา ง'น'ชระมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๒๐/๒๔๖๑
ราคาเสนอ ๔,๖๐๐.- บาท เป็บจำนวบเงิน <£,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๒๒ พ.ย. ๒๔๖๐

๔๐ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเคร่ืองปรับอากาศห้อง ๗๔๙ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ณัฐวุฒิแอร์การไฟฟ้า ร้าน ณัฐวุฒิแอร์การไฟฟ้า ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
สำนัก'ปลัด'หมายเลขครุภัณฑ์๔๒๐--๕๕-๐๐๐๘ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๘ร7๒๔๖๑

ราคาเสนอ ๗๔๙.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗๔๙.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๒๒พ.ย. ๒๔๖๐
๔๑ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุง(รถกระเซ้า) ๖,๙๖๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อันดามันการยาง ร้าน อันดามันการยาง ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เทสบาลตำบล'นาคำสังกัดกองช่าง โดยนายวิญญา รังสีปัญญา โดยนายวิญญา รังสีปัญญา งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๘๔/๒๔๖๑
ราคาเสนอ ๖,๙๖๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๙๖๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๒๒ พ.ย. ๒๔๖๐

๔๒ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน ๓,๐๘๗.๔๙ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เคเคทีขอนแก่น จำกัด บ.เคเคทีขอนแก่น จำกัด ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ขง ๖๑๐๐ ขอนแก่น งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๘๗/๒๔๖๑

ราคาเสนอ ๓,๐๘๗.๔๙.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๘๗.๔๙.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๒๒ พ.ย. ๒๔๖๐

( นางณิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



^ปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดอน พฤศจิกายV ^ .ศ. ๒๔๖๐
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 
และราคาที’เสนอ

ผูไ้ ด ้รับการคัดเลือกและ 
ราคาท่ีได้รับคัดเลือก

เหตุผลที'เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๔๓ จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้าถนนคอนกรีต เอ๘ ๐ ,๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธน.ฎา ทวีทรัพย์ หจก.ธน.ฎา ทวีทรัพย์ ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสริมเหล็กบ้านหนองแวง หมู่ท่ี ๑๐ เงินสะสม+เงินสนับสบุน งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุพภาพ เลขท ๐๐๒/๒๕๖๑

(M a tch ing  Fu nd  ) ราคาเสนอ ๒๘๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๘๐,๐๐0.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๐
๔๔ จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้าถนนคอนกรีต ๓๑๙,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สัมพันธ์พาณิขย์ ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เสริมเหล็กบ้านหนองแวง หมู่ท่ี ๑๐ เช่ือม เงินสะสม+พินสนับสนุน งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๐๓/๒๕๖๑
บ้านหนองแวงใหม่ หมูท่ี ๑๓ (M a tch ing  Fu nd  ) ราคาเสนอ ๓๑๙,๐๐๐.- บาท เป็นจำบวบเงิน ๓๑๙,๐๐0.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาดำ ลว. ๒ พ.ย. ๒๕๖๐

๔๔ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมสะพานข้าม <9)๐๔,0๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ลำห้วยคุมมุมฝายหนองหว้าบ้านกุดกระหนวน (เทศ'บัญญัต ิ) งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๐๔/๒๕๖<3!
หมู่ท่ี ๓ ราคาเสนอ ๑๐๔,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๐๔,000.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๓พ.ย. ๒๕๖๐

๔๖ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ๑๓๐,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
บ้านโนนราศรี-โนนศิลา หมู่ท่ี ๒ บ.โนนราศรี (จ่ายขาดเงินสะสม) งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๐๕/๒๕๖๑

ครังที๑/๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๑๓๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๓0,000.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๖พ.ย. ๒๕๖๐
๔ ๗ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ๒ ๔ ๐ , ๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สัมพันธ์พาณิซย์ ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่โนวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เพื่อการเกษตร บ้านนาคำน้อย หมู่ท่ี ๑๒ (จ่ายขาดเงินสะสม) งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๐๖/๒๕๖๑
ครังท๑/๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๒<£๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน เอ๕ 0,000-บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๖พ.ย. ๒๕๖๐

๔ ๘ จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้าถนนคอนกรีต ๓๖๔,๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ลักคนาพาณิชย์ ร้าน ลักคนาพาณิชย์ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสริมเหล็กบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙ เงินสะสม+เงินสนับสบุน งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๐๗/๒๕๖๑

(M a tch ing  Fu nd  ) ราคาเสนอ ๓๖๕,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๖๕,000-บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๖พ.ย. ๒๕๖๐
๔๙ จ้างเหมาตามโคร่งการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ๑๔๐,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สัมพันธ์พาณิขย์ ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ ราคาที’จัดจ้างอยู่ใบวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เพ่ือการเกษตรจากแยกศาลากลางบ้าน (จ่ายขาดเงินสะสม) งบประมาณท่ีต้ังไว ้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๐๘/๒๕๖๑
(ซอยอุดมสุข)บ้านทานตะวัน หมู่ท่ี ๑๑ ครังที่๑/๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๑๕๐,0๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐,0๐0.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๗พ.ย. ๒๕๖๐

๕ ๐ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ๑๔๐,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พานิซก่อสร้าง ร้าน พาน็ซก่อสร้าง ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เพ่ือการเกษตรจากโรงสีบายสดถึงนานายภักดี (จ่ายขาดเงินสะสม) งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๐๙/๒๕๖๑
สีบุบ บ้านหนองแวง หมู่ท่ี ๑0 ครังที๑/๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๑๕๐,p^p,7<nvi เป็นจำนวนเงิน ๑๕©,00๐- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๘พ.ย. ๒๕๖๐

( นางณิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



y jw ลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เสือน พฤศจ๊กายน ศ. ๒๕๖๐
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ท ี่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซ้ือจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ไ ด รั้บการคัดเลือกและ 
ราคาท่ีได ้รับคัดเลือก

เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๕ ๑ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ๒ ๕ ๙ ,๕ ๐ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เพื่อการเกษตร บ้านหนองแวงใหม่ หมู่ท่ี ๑๓ (จ่ายขาดเงินสะสม) งบประมาณท ีต้ั่งไว ้ม ีคุณภาพ เลขท ี ๐®๐/๒๕๖๑
(จำนวน ๕  ช่วง) ครั้งท ี่๑/๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๒๕๙,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๕๙,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ ลว. ๙ พ.ย. ๒๕๖๐

๕ ๒ จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้าถนนลูกรังเพื่อ ๑ ๙ ๙ ,๕ ๐ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ ราคาท ี่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
การเกษตรสายวัดพระบาท-บ้านนาคำ หมู่ท ี่๑ (จ่ายขาดเงินสะสม) งบประมาณท ี่ต้ังไว ้ม คุีณภาพ เลขท ๐๑๑/๒๕๖๑

ครังท ี® /๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๑๙๙,๕๐๐.- บาท เป็นจำบวบเงิน ๑๙๙,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๐
<£๓ จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้าถนนลูกรังเพื่อ ๑ ๔ ๙ ,๕ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

การเกษตรสายถนนลาดยาง-นานายคำอ้วน (จ่ายขาดเงินสะสม) งบประมาณท่ีต้ังไ ว มี้คุณภาพ เลขท ๐๑๒/๒๕๖®
บ้านกดกระหนวน หม่ท่ี ๓ ครังท๑/๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๑๔๙,๕๐๐.- บาท เป็นจำบวบเงิน ๐๔๙,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑๓พ.ย. ๒๕๖๐

๕ ๔ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ๖๘,๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เพื่อการเกษตรจากไร่นายเสมีนย ท้าวหาถึง (จ่ายขาดเงินสะสม) งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐®๓/๒๕๖๑
ป่าช้าบ้านหนองไหล หมู่ที่ ๔ ครั้งที่๑/๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๖๘,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖๘,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ®๖พ.ย. ๒๕๖๐

๕ ๕ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ๑ ๕ ๙ ,๕ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สักคนาพาณิชย์ ร้าน ลักคนาพาณิชย์ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เพื่อการเกษตร สายหลังคูฝายบ้าน บ้านสัมพันธ์ (จ่ายจาดเงินสะสม) งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๑๔/๒๕๖®
หมู่ท่ี ๗ ครังที๑/๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๑๕๙,๕๐๐.- บาท เป็นจำบวนเงิน ๑๕๙,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑๖พ.ย. ๒๕๖๐

๕ ๖ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ลักคนาพาณิชย์ ร้าน ลักคนาพาณิชย์ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เพื่อการเกษตร จากบ้านนายคำพอง ฟ้งพิลา (จ่ายขาดเงินสะสม) งบประมาณท่ีต้ังไ ว มี้คุณภาพ เลขท ๐๑๕/๒๕๖๑
หมูที่๕บ.,ห้วยคำน้อยถึงบ.พระพุทธบาท ม.๖ ครังที๑/๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาทำ ลว.๑๗พ.ย. ๒๕๖๐

๕ ๗ จ้างเหมาตามโค'รงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สักคนาพาณิชย์ ร้าน ลักคนาพาณิชย์ ราคาท ีจั่ดจ้างอยู่ในวงเงบ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เพื่อการเกษตร จากบ้านนายคำพอง ฟ้งพิลา (จ่ายขาดเงินสะสม) งบประมาณท ี่ต้ังไ ว มี้คุณภาพ เลขท ี ๐®๖/๒๕๖®
ถึงตีนป่าช้าเก่าบ้านห้วยคำน้อย หม่ที่ ๕ ครังท๑/๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิบ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑๗พ.ย. ๒๕๖๐

๕ ๘ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ๒ ๗ ๙ ,๕ ๐ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เพื่อการเกษตรระหว่าง ม.๒,ม.๙,ม.๑๐,ม.๑๓ (จ่ายขาดเงินสะสม) งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๑๗/๒๕๖๑
สายดอนขมิน ตำบลนาคำ ครังท®/๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๒ ๗ ^ p o .-V P ff i เป็นจำนวนเงิน ๒๗๙,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๒๐พ.ย. ๒๕๖๐0 I < 1 1901 น  WO V พ 1 ^  เ ท  9 W  w  V เ ท  • K

( นางณิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



^ปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน ศ. ๒๕๖๐
ใเองเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำตับ 
ที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาท่ีได้รับคัดเลือก

เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๕ ๙ จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้าถนนคอนกรีต ๒ ๖ ๕ ,๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน นํ้าฝนก่อสร้าง ร้าน นํ้าฝนก่อสร้าง ราคาที'จัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสริมเหล็กบ้านหนองไหล หมู่ท่ี ๔ (จ่ายขาดเงินสะสม) งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที 0๑๘/๒<<£๖๑

ครังที๑/๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๒๖๕,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิบ ๒๖๕,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. 1อ0 พ.ย. ๒๕๖0
๖ ๐ จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้าถนนคอนกรีต ๓ ๐ ๑ ,๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เสริมเหล็กบ้านกุดกรหนวน หมู่ที่ ๓ เงินสะสม+พินสนับสบุน งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๑๙/๒๕๖๑
(M atch ing  F u n d  ) ราคาเสนอ ๓๐๑,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๐๑,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว. ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐

๖ ๑ จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้าถนนคอนกรีต ๓ ๐ ๑ ,๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน นํ้าฝนก่อสร้าง ร้าน นํ้าฝนก่อสร้าง ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสริมเหล็กบ้านนาคำ หมู่ท่ี ๑ เงินสะสม+เงินสนับสนน งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลชที ๐๒๐/๒๕๖๑

(M atch ing  F u n d  ) ราคาเสนอ ๓๐๑,๐๐๐.- บาท เป็นจำบวบเงิน ๓๐๑,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐

( นางณิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี/ผู้อำนวยการกองคลัง



t )ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ร ันวาf  )พ.ศ. ๒๕๖๐

ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ลำดับ

ที่
งานจัดซื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ได้รับคัดเลือก
เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๑ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎิบ้ติงาบสนับ ๖ 1๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางศรีนวล พรมย่อง นางศรีนวล พรมย่อง ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
สบุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความ ๑ ธ.ค.-๓๑ พ.ย.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๘๘/๒(£๖๑
สะอาดศูนย์,พัฒนาเด็กเล็ก ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบ้ติเป็นประโยซน์ต่อ ทค.นาคำ ลว. ๑ ธ.ค. ๒(£๖๐

๒ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุบ ๘1๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา เฉียดพรมราช นางสาวเจนจิรา เฉียดพรมราช ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจครูช่วยดูแลเด็กคูนย์พัฒบาเด็กเล็ก ๑ ธ.ค.-๓๑ ธ.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๘๙/๒(£๖๑
ทต.นาคำ ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ธ.ค. ๒<£๖๐

๓ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพัทจิรา คำอินทร์ นางสาวพัทจิรา คำอินทร์ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้;เง
กลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาด ๑ ธ.ค.-๓๑ ธ.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๙๐/๒(£๖๑
ศนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖1๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ธ.ค. ๒(£๖๐

<ร1 จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน ๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอังคนา แก้วทอง นางสาวอังคนา แก้วทอง ราคาท่ีจัดจ้างอยูใบวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารการศึกษา ทต.นาคำ ๑ ธ.ค.-๓๑ ธ.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๙๑/๒(£๖๑

ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสม,มติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ธ.ค. เอ๕&&*■
๕ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน ๘1๙๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา คำหาแก้ว นางสาวจริยา คำหาแก้ว ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ใบวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจบริหารระบบสารสนเทศการเงิน ' ๑ ธ.ค.-๓๑ ธ.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๙๒/เอ(£๖๑
การคลัง ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘;๙๐๐.- บาท คุณสม,บ้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ธ.ค. ๒(£๖๐

๖ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาบสนับสนุน ๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธัญลักษณ์ อินภู่ นางสาวธัญลักษณ์ อินภู่ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจบริหารระบบสารสบเทคกระบบEGP ๑ ธ.ค.-๓๑ ธ.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๙๓/เอ<£๖๑
และ E-LAAS ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ธ.ค. เอ<£๖๐

๗ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน ๘1๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา แสงกลาง นางสาวรัตนา แสงกลาง ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงาบการศึกษางาบสารบรรณ ๑ ธ.ค.-๓๑ ธ.ค.๖o งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท 0๙๔/เอ(£๖๑

ราค> สนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ธ.ค. ๒(£๖๐

( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



jw ลการดำเนินการจัดซี้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวา'* ) พ.ศ. ๒ ๕๖๐

.ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ลำดับ

ที่
งานจัดซื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ได้รับคัดเลือก
เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๘ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาบสนับสบุบ ๖1๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายคำยศ อันทะเกตุ นายคำยศ อับทะเกตุ ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ ๑ ธ.ค.-๓๑ ธ.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๙๕/๒๕๖®)

ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖0๐- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ธ.ค. เอ<£๖๐
๙ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน ๖ 1๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส ฐานะ นางสาวมธุรส ฐานะ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ไบส่ังซอ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการบันทึกข้อมูลสถิติสาธารณะ ๑ ธ.ค.-๓๑ ธ.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๙๖/๒๕๖®
ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ธ.ค. ๒<£๖๐

๑๐ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับลบุน ๖1๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายศักด้ีพิพัฒน์พงษ์ โยธาทูน นายศักด้ีพิพัฒน์พงษ์ โยธาทูน ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการตกแต่งตัดกิ่งไม้ ๑ ธ.ค.-๓๑ ธ.ค.๖๐ งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม คุีณภาพ เลขท่ี ๐๙๗/๒<£๖๑

ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ธ.ค. ๒<£๖๐
(5)(5) จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน ๗1๕๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายวันขัย มหาหิงษ์ นายวันขัย มหาหิงษ์ ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการขับรถถู้ซีพ ๑ ธ.ค.-๓๑ ธ.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๙๘/๒<£๖๑
ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,<£๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ธ.ค. ๒<£๖๐

๑๒ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน ๖ 1๖๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิขาติ ข่องวาริน นายอภิขาติ ข่องวาริน ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะและจ่อมบำรุง ๑ ธ.ค.-๓๑ ธ.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๙๙/๒<£๖๑

ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖.๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ธ.ค. ๒<£๖๐
๑๓ จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน ๗1๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายคำพันธ์ สิงห์น้อย นายคำพันธ์ สิงห์น้อย ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจด้านป้องกันๆช่วยเหลือพนักงานขับ ๑ ร.ค.-๓๑ ธ.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๐๐/๒<£๖๑
รถบรรทุกนํ้า(พนักงาบดับเพลิง) ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,<£๐๐.- บาท คุณสม'บ่ติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ธ.ค. ๒<£๖๐

๑ ๕ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน ๗1๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมจิต ถาอ่อนศรี นายสมจิต ถาอ่อนศรี ราคาที'จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจกาขับรถบรรทุกนํ้า ๑ ธ.ค.-๓๑ ธ.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท๑๐๑/๒<£๖๑

รา ค า เ? พ '๗ ,๕๐๐.-บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว. ๑ ธ.ค. ๒<£๖๐

( นางณิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



^รุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใบรอบ เดือน ธันวาคม 'เท. ๒๕๖๐
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๑๕ จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสบุบ ๗,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสามารถ จิตเอ้ือ นายสามารถ จิตเอ้ือ ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจด้านป้องกัน']ช่วยเหลือพนักงานขับ ๑ ธ.ค.-๓๑ ร.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๐๒/๒๕๖๑
รถบรรทุกนํ้า(พนักงานดับเพลิง) ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐

๑๖ จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงาบสนับสบุบ ๗,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอรรถพล บึงมุม นายอรรถพล บึงมุม ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ใบวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกนํ้า ๑ ธ.ค.-๓๑ ธ.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๐๓/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว. ๑ ร.ค. ๒๕๖๐
๑๗ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน ๗,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสาคร นาหัวนิล นายสาคร นาหัวนิล ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการขับรถกู้ชีพ ๑ ร.ค.-๓๑ ธ.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๐๔/๒๕๖๑
ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็บปร!:โยซน์ต่อ ทด.นาคำ ลว. ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐

๑ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎิบ้ติงาบสนับสบุบ ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายจิรกิตต์ กัณธรรม นายจิรกิตต์ กัณธรรม ราคาทีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจงาบดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ๑ ธ.ค.-๓๑ ธ.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๑๐๕/๒๕๖๑
ทต.บาคำ ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว. ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐

๑๙ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎิบ้ติงานสนับสบุบ ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนากร กลางหล้า นายธนากร กลางหล้า ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงานบริการขับรถตู้ ๑ ธ.ค.-๓๑ ธ.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๐๖/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็บประโยซน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐
๒๐ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎิบ้ติงาบสนับสบุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บายวิเชียร อ่อนศรี นายวิเชียร อ่อนศรี ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ๑ ธ.ค.-๓® ธ.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๐๗/๒๕๖๑
ทต.บาคำ ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ตอ ทต.นาคำ ลว. ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐

๒๑ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงาบสนับสบุน ๙,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ ยาตาแสง นายวิรัตน์ ยาตาแสง ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงาบรักษาความปลอดภัย ๑ ธ.ค.-๓๑ ธ.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๑๐๘/๒๕๖๑
สถานที่ราซการ ทต.นาคำ ราคาเสtfฉ ๙,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๙,๐๐๐.- บาท คุณลมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐

ฬ '\ s '

( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



^ สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม ๒£๖๐
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๒๒ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงาบสนับสบุน ๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ เกาะสม'บติ นายสมพงษ์ เกาะสม■มติ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการประเมินค่าใช้จ่ายๆ ๑ ธ.ค.-๓๑ ธ.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑ ๐ ๙ /เอ<£๖๑

ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสม'บัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ธ.ค. ๒<£๖๐
๒๓ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎิบ้ติงาบสนับสบุบ ๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรินทร์ แสนแก้ว นายสุรินทร์ แสนแก้ว ราคาที'จัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการจัดการชุมชนและสังคม ๑ ธ.ค.-๓๑ ธ.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๑๐/๒๕๖®
ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมนัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ธ.ค. ๒<£๖๐

๒๔ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงาบสนับสบุน ๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอำนาจ สิงห์คำ นายอำนาจ สิงห์คำ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการจัดการชุมซนและสังคม ๑ ธ.ค.'๓๑ ธ.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๑๑/๒<£๖®)

ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ธ.ค. ๒<£๖๐
๒ ๕ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิปัติงานสนับสบุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายกุลฉัตร อุตรนคร บายกุลฉัตร อุตรนคร ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการเก็บขยะมูลฝอย ๑ ร.ค.-๓๑ ธ.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑ ๑ ๒ /เอ<£๖๑

ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ® ธ.ค. ๒<£๖๐
๒๖ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎิบ้ติงานสนับสบุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนุซจรี เจริญสุข นางสาวนุซจรี เจริญสุข ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการบริหารงานบริการทั่วไป ๑ ธ.ค.-๓๑ ธ.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๑๓/๒<£๖๑
ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ธ.ค. ๒<£๖๐

๒๗ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏินัติงานสนับสนุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางพานทอง มะลิซ้อน นางพานทอง มะลิซ้อน ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาด ๑ ธ.ค.-๓๑ ธ.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๑๔/๒<£๖๑
ห้องประชุม ห้องน้ํา ทต.บาคำ ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ตํอ ทต.นาคำ ลว. ๑ ธ.ค. ๒<£๖๐

( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



^ สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดัอน ธันวาคม y i. ๒(ะ๖๐

ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

IM เ/av (L> e*ผู้ได'รบการคดเลอกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

เอ๙ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎิฟ้ติงานสนับสบุน ๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา ทองดีนอก บางสาวอัจฉรา ทองดีนอก ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการประเมินค่าใช้จ่ายๆ ๑ ธ.ค.-๓๑ ธ.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มิคุณภาพ เลขท ๑๑๕/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชนต่์อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐
๓๐ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิปัติงานสนับสบุน ๗,๔๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมปอง มะลิซ้อน นายสมปอง มะลิซ้อน ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ใบวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการงานบริการขับรถยนต์กระเช้าไฟฟ้าเพื่อ ๑ ธ.ค.-๓๑ ร.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๑๖/๒๕๖๑
บริการประขาซน ราคาเสนอ ๗,๔๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชนต่์อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐

๓๑ จ้างเหมาบริกากู้ชีพ ๑๑,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายทองม้วน จันทร์โสม นายทองม้วน จันทร์โสม ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ๑ ธ.ค.-๓๑ ธ.ค.๖๐ หัวหน้าชุดปฏิบ้ตงาน หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๑๗/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๑๑,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว. ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐
๓๒ จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนา ๑๘,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ้ สีบุบ นายประสิทธึ๋ สีบุบ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ ๑ ธ.ค.-๓® ธ.ค.๖๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๑๘/๒๕๖๑
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ราคาเสนอ ๑๘,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชนต่์อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐

๓๓ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราซการ ๑,69๐ 0 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์เซอร์วิส ร้าน อุบลรัตน์เซอร์วิส ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ทะเบียน ผจ ๗๔๘๙ ฃอนแก่น งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๑๙/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๑,๘๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชนต่์อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐
๓๔ จ ัดซ ื้อน ํ้าด ื่ม ๗๗๐ วิธีเฉพาะเจาะจง โรงนํ้าดืมเนเจอร์วอเตอร์ โรงนํ้าดื่มเนเจอร์วอเตอร์ ราคาท ีจ่ัดซ้ืออยู่ในวงเงิน . ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เท ศบ าลต ำบ ลน าคำ โดยนายพงศกร สอนเสนา โดยนายพงศกร สอนเสนา งบประมาณท ีต้ั่ง'Vฒคุณภาพ เลขท ี่ ๐๒๒/๒๕๖ร)
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๔๖๐ ราคาเสนอ ๗๗๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗๗๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชนต่์อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐

๓๔ จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนา (ริ)๔ ,ร)(ริ)(£1.(9) o วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เด ็กเล ็กเทศบาลตำบลนาคำ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ี่ ๐ ๒ ๒ -๑ /๒ ๕ ๖ ๑

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ร /'^าคาเสนอ ๑๔,๑๑๕.๑0.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๑๑๕.๑๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐

ส ิ] T "
( นางณิศร้า ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



^สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม y i .  ๒๕๖๐
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ท ี่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเสือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๓๖ จัดซ้ือวัสดุ'นามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๑ ๕ ,๓ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท ีจั่ดซ้ืออยูใบวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
สำน ักปล ัด งบประมาณท ีต้ังไว้ม คุีณภาพ เลขท ๐๒๓/๒๕๖๑
ประจำเดือน ธันวาคม ๒<£๖๐ ๑ ธ.ค.-๓๑ ธ.ค.๖o ราคาเสนอ ๑๕,๓๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๓๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นปร!;โยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ธ.ค. ๒๕๖0

๓๗ จัดซ้ือวัสดุน้ํามับเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๓ ,0 0 0 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท ี่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณท ีต้ั่งไว้ม ีคุณภาพ เลขท ี ๐๒๕/๒๕๖๑
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ๑ ธ.ค.-๓๑ ธ.ค.๖๐ ราคาเสนอ ๓,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐

๓๘ จัดซ้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๔ ,๒ 0 0 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท ี่จัดซ้ืออยูใบวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กองช่าง งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม คุีณภาพ เลขท ๐๒๕/๒๕๖๑
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ๑ ธ.ค.'■๓๑ ธ.ค.๖๐ ราคาเสนอ ๔,๒๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๔,๒๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐

๓๙ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สังกัด สพฐ. ๔ ๘ ,00๗ .๖ ๘ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ราคาท ี่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
จำนวน ๓ โรงเรียน งบ'ประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ เลขท ๐๒๕-๑/๒๕๖๑
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ๑ ธ.ค.-๓๑ ธ.ค.๖๐ ราคาเสนอ๔๘,0๐๗.๖๘.- บาท เป ็นจำบวนเงิน ๔๘,00๗.๖๘.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐

๔๐ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) ๗ ,๙ ๖๔ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด สหกรณ์โคนมขอบแก่น จำกัด ราคาท ี่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
งบประมาณท ีต้ั่งไว้ม ีคุณภาพ เลขท ๐๒๖/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๗,๙๖๕.- บาท เปีบจำนวนเงิน ๗,๙๖๔.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๔ ธ.ค. ๒๕๖๐
๔๑ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) ๑ 0,๖ ๔ ๙ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา ราคาท ี่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม คุีณภาพ เลขท ๐๒๗/๒๕๖๑
ราคาเสนอ ๑๐,๖๕๙.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๖๕๙.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยขน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๔ ธ.ค. ๒๕๖๐

๔๒ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) ๑๑,๒ ๗ ๔ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด ราคาท่ีจัดซ้ืออยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

ร ^ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๒๘/๒๕๖๑
รา9pkสนอ ๑๑,๒๗๕.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๒๗๕.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๖ ธ.ค. ๒๕๖๐

พ
( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



^สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม ^ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๔๓ จ ัด ซ ื้อ ว ัสด ุคอม พ ิว เตอร ์(สำน ัก ป ล ัด ) ๖,๘๕๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

ราคาเสนอ ๖,๘๕๐.- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

เป็นจำนวนเงิน ๖,๘๕๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๒๙/๒๕๖๑ 
ลว.๖ ธ.ค. ๒๕๖๐

(ร!(ร! จ ัดซ ื้อว ัสด ุสำน ักงาน (กองคล ัง ) ๘,๗๕๓ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

ราคาเสนอ ๘,๗๕๓.- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

เป็นจำนวนเงิน ๘,๗๕๓.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
ดุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๓๐/๒๕๖๑ 
ลว.๖ ธ.ค. ๒๕๖๐

(ร!(ร! จ ัด ซ ือ ว ัส ด ุงาน บ ้าน งาน คร ัว (กองการศ ึกษ า) ๕,๗๐๒ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

ราคาเสนอ ๕,๗๐๒.- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

เป็นจำนวนเงิน ๕,๗๐๒.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ 
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ัง^าง 
เลขท ๐๓๑/๒๕๖๑ 
ลว.๖ ธ.ค. ๒๕๖๐

๔๖ จ ัดซ ื้อ ว ัสด ุสำน ักงาน (กองการศ ึกษ า) ๗,๔๙๒ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

ราคาเสนอ ๗,๔๙๒.- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

เป็นจำนวนเงิน ฟ,๔๙๒.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชนต่์อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๓๒/๒๕๖๑ 
ลว.๖ ธ.ค. ๒๕๖๐

๔๗ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนคสล.พร้อมวางท่อ 
ระบายนํ้า บ้านนาคำ หมู่ท ี่ ๑

ร)๕,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 
(งบกลาง)

ร้าน น้ําฝนก่อสร้าง 

ราคาเสนอ ๑๕;,๐๐๐.- บาท

ร้านนํ้าฝนก่อสร้าง 

เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๑๒๐/๒๕๖๑ 
ลว.๗ ธ.ค. ๒๕๖๐

๔๘ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ 
ทะเบียน ผจ ๗๔๘๙ ขอนแก่น

๒๕,๓๓๒.๒๕ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์จำกัด 

ราคาเสนอ ๒(ร:,๓๓๒.๒๕.- บาท

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์'จำกัด 

เป็นจำนวนนบ ๒ £1๓๓๒.๒๕.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๑๒๑/๒๕๖๑ 
ลว.๘ ธ.ค. ๒๕๖๐

๔๙ จ ัด ซ ื้อ ว ัสด ุคอม พ ิว เตอร ์(สำน ัก ป ล ัด ) ๕ 0 ,๖ ๑ ๔ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จุฬาธร จำกัด 

ราคา^แ3อ '๕๐^๖ร)๔.- บาท

บริษัท จุฬาธร จำกัด 

เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๖๑๔.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ใบวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ 
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๐๓๓/๒๕๖๑ 
ลว.๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๐

ฬ
( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



^ สรุปผลการดำเนินการจ้ดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน รันวาคม y i .  ๒๕๖๐
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ท ี่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาท ี่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลท ีเ่ลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๕๐ จ ัด ซื้อว ัส ด ุคอมพิวเตอร(์ กองซ ่าง) ๗,0๗๖ ว ิธ เีฉพาะเจาะจง บริษัท จุฬาธร จำกัด 

ราคาเสนอ ๗,๐๗๖.- บาท

บริษัท จุฬาธร จำกัด 

เป็นจำนวนเงิน ๗,๐๗๖.- บาท

ราคาท ีจั่ดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม คุีณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๓๔/๒๔๖๑ 
ลว.๑๒ ธ.ค. ๒๔๖๐

๕๑ จ ัด ซื้อว ัส ด ุคอมพิวเตอร์(  กองคลัง) ๒๖ ,๓00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จุฬาธร จำกัด 

ราคาเสนอ ๒๖,๓๐๐.- บาท

บริษัท จุฬาธร จำกัด 

เป็นจำนวนเงิน ๒๖,๓๐๐.- บาท

ราคาท ีจ่ัดซ้ืออยูในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ม คุีณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๓๔/๒๔๖๑ 
ลว.๑๒ ธ.ค. ๒๔๖๐

๕๒ จ ัด ซื้อว ัส ด ุคอมพิวเตอร์( กองการศึกษาฯ) ๑๕,๘๗๔ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง บริษัท จุฬาธร จำกัด 

ราคาเสนอ ๑(ร;,๘๗๔.- บาท

บริษัท จุฬาธร จำกัด 

เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๘๗๔.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ม คุีณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
.เลขท ี ๐๓๖/๒๔๖๑ 
ลว.๑๒ ธ.ค. ๒๔๖๐

๕๓ จ้างเหมาเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 
เพื่อการเกษตร บ้านกุดกระหนวน หมูท่ ี่ ๓

๔๓,๐๐๐.๐๐ ว ิธ เีฉพาะเจาะจง 
(งบกลาง)

ร้าน 'นาฝนก่อสร้าง 

ราคาเสนอ ๔๓,๐๐๐.- บาท

ร้าน น้ําฝนก่อสร้าง 

เป็นจำนวนเงิน ๔๓,๐๐๐.- บาท

ราคาท ี่จัดจ้างอยูในวงเงิน 
งบประมาณท ีต้ั่งไว้ม คุีณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ี ๑๒๒/๒๔๖๑ 
ลว.๑๓ ธ.ค. ๒๔๖๐

๕๕ จ้างเหมาเหมาตามโครงการซ่อมแซมท่อระบายนํ้า 
บ้านสัมพันธ์ หมู่ท ี่ ๗

๒๒,๘๐๐.๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง 
(งบกลาง)

ร้าน น้ําฝนก่อสร้าง 

ราคาเสนอ ๒๒,๘๐๐.- บาท

ร้าน น้ําฝนก่อสร้าง 

เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๘๐๐.- บาท

ราคาท ีจ่ัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม คุีณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ี่ ๑๒๓/๒๔๖๑ 
ลว.๑๔ ธ.ค. ๒๔๖๐

๕๕ จ้างเหมาเหมาตามโครงการซ่อมบำรุงระบบประปา 
หมู่ท ี่๑๓ แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านหนองแวงใหม่ 
หมู่ท ี่ ๑๓

๑๑ GS?,๑๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง 
ยึดหลักประกัน 

สัญญาซ่อม

ร้าน น้ําฝนก่อสร้าง 

ราคาเสนอ ๑๑๙,๑๐๐.- บาท

ร้าน ป้าฝนก่อสร้าง 

เป็นจำนวนเงิน ๑๑๙,๑๐๐.- บาท

ราคาท ีจ่ัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๑๒๔/๒๕๖๑ 
ลว.๒๒ ธ.ค. ๒๔๖๐

๕๖ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใข้ในการต้ังจุดตรวจจุดบริการ 
ตามโครงการรณรงค์ลดอุบ้ตเหตุข่วงเทศกาลปีใหม่ 
พ.ศ.๒<£๖๑

๕ ,๕ ๒0 .00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอสเอซ ีรุ่งเรืองพาณิชย์ 

ราคาเสนอ ๕,๕ ๒ ๐ .-  บาท

ร้าน เอสเอซ ีรุ่งเรืองพาณิชย์ 

เป็น^วนวน์ฝึน" ๔,๔๒๐.- บาท

ราคาท ี่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๓๗/๒๔๖๑ 
ลว.๒๖ ธ.ค. ๒๔๖๐

พ
( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



ล . 1/ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธ ันวาค^ ^ พ.ศ. ๒ ๕ ๖ 0
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ท ี่

งานจัดซื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๕๗ จ้างเหมาจัดทำป็ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์ 
ลดอุ'บตเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒<£๖๑

๓๕,๗๐๐ ว ิธ เีฉพาะเจาะจง ร้าน เอสเอซ รีุ่งเรืองพาณิชย์ 

ราคาเสนอ ๓๕,๗๐๐.- บาท

ร้าน เอสเอซ ีรุ่งเรืองพาณิชย์ 

เป็นจำนวนเงิน ๓๕,๗๐๐.- บาท

ราคาท ีจั่ดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม คุีณภาพ
คุณสมบัติฟ้นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ี่ ๑๒๕'M ๕๖๑ 
ลว.๒๖ ธ.ค. ๒(ะ๖๐

๕๘ จ้างเหมาจัดเตรียมสถานท ีพ่ร้อมทำความสะอาด 
ตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลป ีใหม่ 
พ.ศ.1ร(£๖๑

ร)0 ,๕ 0 0 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นายพนม อนุประส ิษฐ 

^53ศ1เสนอ"๑๐^๕0๐.- บาท

นายพนม อนุประดิษฐ 

เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๕๐๐.- บาท

ราคาท ีจั่ดซ้ืออยูใบวงเงิน 
งบประมาณท ีต้ั่งไว้ม ีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชนต่์อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๑๒๖/๒๕๖๑ 
ลว.๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๐

i r

( นางณิศรา ทองโคตร ) 
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี/ผู้อำนวยการกองคลัง



ล'=• ลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราค? y  ศ. ๒ ๕๖๐

ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
สำดับ 

ที่
งานจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ได้รับคัดเลือก
เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๘ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ต ิงานสนับสนุน ๖,๖๐0 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นายคำยศ อันทะเกตุ นายคำยศ อันทะเกตุ ราคาท ี่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ ๑ ม.ค.-๓๑ ม.ค.๖® งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ เลขที ๑๓๕/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖ ,๖0๐-บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ม.ค. ๒๕๖๑
๙ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ต ิงานสนับสบุน ๖,๖๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส ฐานะ นางสาวมธุรส ฐานะ ราคาท ี่จัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการ'บันทึกข้อมูลสถิติสาธารณะ ๑ ม.ค.-๓๑ ม.ค.๖๑ งบประมาณท ี่ต้ังใว้มีคุณภาพ เลขท ี ๑๓๖/๒๕๖®
ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสม'น้ติเป็นประโย■รน’ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ม.ค. ๒๕๖๑

๑๐ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ต ิงานสนับสบุน ๖,๖๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง บายศักดิ'พิพัฒน์'พงษ์ โยธาทูน นายศักดิ,พิพัฒน์พงษ์ โยธาทูน ราคาท ี่จัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ ้!ง
กลุ่มภารกิจการตกแต่งตัดกิ่งไม้ ๑ ม.ค.-๓๑ ม.ค.๖® งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม คุีณภาพ เลขท ๑๓๗/๒๕๖©

ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสม'บ้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ม.ค. ๒๕๖๑
(ริ)(5) จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฐบ้ต ิงานสนับสบุน ๖,๖๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ ช่องวาริน นายอภิชาติ ช่องวาริน ราคาท ี่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมบำรุง ๑ ม.ค.-๓® ม.ค.๖® งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ เลขท ๑๓๘/๒๕๖๑
ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ม.ค. ๒๕๖๑

๑๒ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสนุน ๗,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมปอง มะลิซ้อน นายสมปอง มะลิซ้อน ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการงานบริการขับรทยนต์กระเข้าไฟฟ้าเพ่ือ ๑ ม.ค.-๓® ม.ค.๖® งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๓๙/๒๕๖๑
บริการประ,ชาขน ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ ลว.๑ม.ค. ๒๕๖๑

๑๓ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสนุบ ๗,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายวันขัย มหาหิงษ์ นายวันขัย มหาหิงษ์ ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการขับรถภู้ขีพ ๑ ม.ค.-๓๑ ม.ค.๖® งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๔๐/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ม.ค. ๒๕๖๑
๑๕ จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสนุน ๗,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายคำพันธ์ ลิงห์น้อย นายคำพันธ์ สิงห์น้อย ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจด้านป้องกันฯช่วยเหลือพนักงานขับ ๑ ม.ค.-๓๑ ม.ค.๖® งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๔๑/๒๕๖๑
รถบรรทุกนํ้า(พนักงานดับเพลิง) ราP ะKส์'นอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ม.ค. ๒๕๖๑ราftฯ-cfvui

พ

( . นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



^ปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดิอน มกราคม -■ ' 1๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเสือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๑ ๕. จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน ๗,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมจิต ถาอ่อนศรี นายสมจิต ถาอ'อบศรี ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ใบวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจกาขับรถบรรทุกบํ้า ๑ ม.ค.-๓๑ ม.ค.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท๑๔๒/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ม.ค. ๒๕๖๑
๑๖ จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน ๓1,๕00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสามารถ จิตเอ้ือ นายสามารถ จิตเอ้ือ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจด้านป็องกันๆจ่วยเหลือพนักงานขับ ๑ ม.ค.-๓๑ ม.ค.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๔๓/๒๕๖๑
รถบรรทุกนํ้า(พนักงาบดับเพลิง) ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ม.ค. ๒๕๖๑

๑๗ จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน ๓1,๕00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอรรถพล บึงมุม นายอรรถพล ปึงมุม ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกนํ้า ๑ ม.ค.-๓๑ ม.ค.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๔๔/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ม.ค. ๒๕๖๑
๑ Cs จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาบสนับสบุน ๓1,๕00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสาคร นาหัวนิล นายสาคร นาหัวนิล ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการขับรถกู้ชีพ ๑ ม.ค.-๓๑ ม.ค.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๔๕/๒๕๖๑
ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทพ.นาคำ ลว.๑ม.ค. ๒๕๖๑

๑๙ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาบสนับสบุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายจิรกิตต์ กัณธรรม นายจิรกิตต์ กัณธรรม ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจงาบดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ๑ ม.ค.-๓๑ ม.ค.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๔๖/๒๕๖๑
ทต.นาคำ ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ม.ค. ๒๕๖๑

๒๐ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนากร กลางหล้า นายธนากร กลางหล้า ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงาบบริการขับรถตู้ ๑ ม.ค.-๓® ม.ค.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๔๗/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ม.ค. ๒๕๖๑
๒๑ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิเชียร อ่อนศรี นายวิเชียร อ่อนศรี ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ๑ ม.ค.-๓® ม.ค.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๔๘/๒๕๖๑
ทต.นาคำ เสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ม.ค. ๒๕๖๑

( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



^รุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม ' ^  ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแกน

ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๒๒ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน 
กลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความปลอดภัย 
สถานที่ราชการ ทต.นาคำ

๙,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 
๑ ม.ค.-๓๑ ม.ค.๖๑

นายวิรัตน์ ยาตาแสง 

ราคาเสนอ ๙,๐๐๐.- บาท

นายวิรัตน์ ยาตาแสง 

เป็นจำนวนเงิน ๙,๐0๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน 
งบประมาณทีต้ังไว้มีคุณภาพ 
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๑๔๙/๒๕๖๑ 
ลว.๑ม.ค. ๒๔๖๑

๒๓ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับส'นบ 
กลุ่มภารกิจการประเมินค่าใช้จ่ายฯ

๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง
๑ ม.ค.-๓๑ ม.ค.๖๑

นายสมพงษ์ เกาะสมบัติ 

ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท

บายสมพงษ์ เกาะสม'นติ 

เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๑๔๐/๒๔๖๑ 
ลว.๑ม.ค. ๒๔๖๑

๒๔ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับส'นบ 
กลุ่มภารกิจการจัดการชุมซนและสังคม

๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง
๑ ม.ค.-๓๑ ม.ค.๖๑

นายสุรินทร์ แสนแก้ว 

ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท

บายสุรินทร์ แสนแก้ว 

เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๑๔๑/๒๔๖๑ 
ลว.๑ม.ค. ๒๔๖๑

๒๕ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสบุน 
กลุ่มภารกิจการจัดการชุมซนและสังคม

๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง
๑ ม.ค.-๓๑ ม.ค.๖๑

นายอำนาจ สิงห์คำ 

ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท

นายอำนาจ สิงห์คำ 

เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๑๔๒/๒๔๖๑ 
ลว.๑ม.ค. ๒๔๖๑

๒๖ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาบสนับสบุน 
กลุ่มภารกิจการประเมินค่าใช้จ่ายฯ

๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 
๑ ม.ค.-๓๑ ม.ค.๖๑

นางสาวอัจฉรา ทองดีนอก 

ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท

นางสาวอัจธรา ทองดีนอก 

เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๑๔๓/๒๔๖๑ 
ลว.๑ม.ค. ๒๔๖๑

๒๗ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับส'นบ 
กลุ่มภารกิจการเก็บขยะมูลฝอย

๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง
๑ ม.ค.-๓๑ ม.ค.๖๑

นายกุลฉัตร อุตรนคร 

ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท

นายกุลฉัตร อุตรนคร 

เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มิคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๑๔๔/๒๔๖๑ 
ลว.๑ม.ค. ๒๔๖๑

๒๘ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุบ 
กลุ่มภารกิจการบริหารงานบริการทั่วไป

๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง
๑ ม.ค.-๓๑ ม.ค.๖๑

นางสาวนุซจ'รี เจริญสุข 

JptfTเสนอ'๖/๖๐๐.- บาท

นางสาวนุซจรี เจริญสุข 

เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี ๑๔๕7๒๔๖๑ 
ลว.๑ม.ค. ๒๕๖๑

พ
( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



^รุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม ° ■'■1๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

เอ๙ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏินัติงานสนับสนุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางพานทอง มะลิซ้อน นางพานทอง มะลิซ้อน ราคาทีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาด ๑ ม.ค.-๓๑ ม.ค.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๕๖/ ๒๕๖๑
ห้องประซม ห้องน้ํา ทต.บาคำ ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐0.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาค"า ลว.๑ม.ค. ๒๕๖๑

๓๐ จ้างเหมาบ'ริกากู้ซีพ ๑๓,๒๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายทองม้วน จันทร์โสม นายทองม้วน จันทร์โสม ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ๑ ม.ค.-๓๑ ม.ค.๖๑ หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๕๘/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๑๑,๖00.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๖๐๐.- บาท คุณสนบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ม.ค. ๒๕๖๑
๓๑ จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียบศูนย์พัฒนา ร)๘,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ้ สี'บุบ นายประสิทธี้ สีบุบ ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง

เด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ ๑ ม.ค.-๓๑ ม.ค.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๕๙/๒๕๖๑
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๑๘,000.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ม.ค. ๒๕๖๑

๓๒ จ ัดซ ื้อน ํ้าด ื่ม ๖๔๐ วิธีเฉพาะเจาะจง โรงนํ้าดื่มเนเจอร์วอเตอร์ โรงนํ้าดื่มเนเจอร์วอเตอร์ ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
เทศบาลตำบลนาคำ โดยนายพงศกร สอนเสนา โดยนายพงศกร สอนเสนา งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๓๘/๒๕๖๑
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๖๕๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖๕๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ม.ค. ๒๕๖๑

๓๓ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนา ๑๔ ,๖๐๐.๙๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด สหกรณ์โคนมซอนแก่น จำกัด ราคาท่ีจัดช้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
เด ็กเล ็กเทศบาลตำบลนาคำ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๓๙/๒๕๖๑
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๑๕,๖๐0.๙๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๖00.๙๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๑ม.ค. ๒๕๖๑

๓๔ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียบ สังกัด สพฐ. ๔๐,๔๓๔.๔๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมซอนแก่น จำกัด สหกรณ์!คนมซอนแก่น จำกัด ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
จำน วน  ๓ โรง เร ีย น งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๔๐/๒๕๖๑
ประจำเตือน มกราคม ๒๕๖๑ ๑ ม.ค.-๓๑ ม.ค.๖๑ ราคาเสนอ๕๐,๕๓๔.๔๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๕๓๔.๔๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๑ม.ค. ๒๕๖๑

๓๕ จัดซ้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๑๔,๔๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท่ีจัดช้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
สำน ักปล ัด ร''' งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๔๑/๒๕๖๑
ประจำเตือน มกราคม ๒๕๖๑ ๑ ม.ค.-๓๑ ม.ค.๖๑ ^ ราคาเส■นอ ๑๔,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ร)๔,๔๐0.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ม.ค. ๒๕๖๑

a r
( นางณ ิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



^รุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม ' ^  ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ูเ้สนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและ
*รพ่ t/4/ บ eaราคาทได้รับคัดเลอก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๓๖ จัดซ้ือวัสดุน้ํามับเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๔,๔๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท่ีจัดซ้ืออยูใบวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
งานปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๔๒/๒๕๖๑
ประจำเดือน มกราคม ๒๕าว๑ ๑ ม.ค.-๓๑ ม.ค.๖๑ ราคาเสนอ ๔,๕๐๐.- บาท เป็บจำนวบเงิน๔,๕๐๐.- บาท คุณสมบ้ติเรนประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ม.ค. ๒๕๖๑

๓๗ จัดซ้ือวัสดุน้ํามันเฃ้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๓,๒๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กองช่าง งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๔๓/๒๕๖๑
ประจำเดือน มกราคม ๒<£๖® ๑ ม.ค.-๓๑ ม.ค.๖๑ ราคาเสนอ ๔,๒๐๐.- บาท เป็นจำบวนเงิน ๔,๒๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ ลว.®ม.ค. ๒๕๖®

๓๘ จ ัดซ ื้อว ัสด ุสำน ักงาน (กองคล ัง ) ๑๒,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พานิซก่อสร้าง ร้าน พานิซก่อสร้าง ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๔๔/๒๕๖®

ราคาเสนอ ๑๒,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๓ม.ค. ๒๕๖®
๓๙ จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มตาม ๔,๘๘๕ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน นิวส์แอบด์ไนท์ก๊อปจ้ ร้าน นิวส์แอนด์ไนท์ก๊อปฟ้ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๖๐/๒๕๖®
(๒๕๖๐-๒<£๖๒) ราคาเสนอ ๔,๘๘๕.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๘๕.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๕ม.ค. ๒๕๖®

๔ 0 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) ๑๑,๙๓๒ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
โดยนางสาวยุภารัตน์ คำสิงห์ โดยนางสาวยุภารัตน์ คำสิงห์ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๔๕/๒๕๖®

ราคาเสบอ ๑๑,๔๓เอ.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๙๓๒.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.®๐ม.ค. ๒๕๖๑
๔®) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) ๗,๘๘๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

โดยนางสาวยุภารัตน์ คำสิงห์ โดยนางสาวยุภารัตน์ คำสิงห์ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๔๖/๒๕๖®
ราคาเสนอ ฬ,๘๘๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๘๘๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.®๐ม.ค. ๒๕๖®

๔๒ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) ๔ ,๑๐๐ ว ิธ เีฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
โดยนารร!าวยุภารัตน์ คำสิงห์ โดยนางสาวยุภารัตน์ คำสิงห์ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๔๗/๒๕๖๑

ร ราคาเสนอ ๔ ,๑00.- บาท เป ็นจำนวนเงิน ๔,๑0๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.บาคำ ล ว .® ๐ ม.ค . ๒ ๕ ๖®

( นางณิศร่า ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



เรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม ' ๒๕:๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงพนงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๔๓ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) ๔,๔๔๙ ว ิธ เีฉพาะเจาะจง นศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๔๘/๒๕๖๑

ราคาเลนอ ๔,๔<£๙.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๔,๔๔๙.- บาท คุณสม'ช้ติเป็น'ประ'โยชน์ต่อ ท?!.นาคำ ลว.๑๐ม.ค. ๒๕๖๑
๔๔ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ(งานป็องกันฯ) ๑ ,๔ ๘ 0 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อันดามันการยาง ร้าน อันดามันการยาง ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

โดยนายวิญญา รังสีปีญญา โดยนายวิญญา รังสีปีญญา งบประมาณห่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๔๙/๒๕๖๑
ราคาเสนอ ๑,๕๘๐.- บาท เป็นจำนวบเงิน ๑,๕๘๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๑๐ม.ค. ๒๕๖๑

๔๕ จ ัดซ ื้อ ว ัสด ุสำน ัก งาน ห ม ึก เคร ื่อ งถ ่าย ๔ ,๖ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โอเอก๊อปปีเซอร์วิส หจก.โอเอก๊อปปีเซอร์วิส ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
เอกสาร(สำน ักป ล ัด ) โดย นายปรเมธฐ์ มงคลเกตุ โดย นายปรเมธฐ์ มงคลเกตุ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๕๐/๒๕๖๑

ราคาเสนอ (ร:,๖0๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน <£,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นปร!!โยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑๑ม.ค. ๒๕๖๑
๔๖ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ ๒๗,๓๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พานิซก่อสร้าง ร้าน พาบิขก่อสร้าง ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

การเกษตรบ้านหนองแวง หมู่ท่ี ๑๐ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๖๑/๒๕๖๑
ราคาเสนอ ๒๗,๓๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๗,๓๐๐.- บาท คุรนสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑๕ม.ค. ๒๕๖๑

๔๗ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) ๔ ,๘ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ซาตรีการช่าง ร้าน ขาตรีการช่าง ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๕๑/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๔,๘0๐.- บาท เป็นจำนานนนิ ๔ ,๘00.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.®๗ม.ค. ๒๕๖๑
๔๘ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ๑,๘๗๒.๔๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ณัฐวุฒิแอร์ไฟฟ้า ร้าน ณัฐวุฒิแอร์ไฟฟ้า ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

ห้องนิติกร โดยนายณัฐวุฒิ นาถันชิด โดยนายณัฐวุฒิ นาถันซีด งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ร)๖๒/๒๕๖๑
ราคาเสนอ ๑,๘๗๒.๕๐.- บาท เป ็นจำนวนเงิน ๑,๘๗๒.๔0.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑๗ม.ค. ๒๕๖๑

๔๙ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรทยนต์ส่วนราซการ ๑๐,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง อู่รุ่งแสงยนต์ อู่รุ่งแสงยนต์ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ทะเบยน ผฃ ๓๑๗๑ ขอบแกน งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๑๖๓/๒๕๖๑

..................... ''''ราคาเสนอ ๑๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑๗ม.ค. ๒๕๖๑

พ - ' . ■

( นางณิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



เลการดำเนินการจัดซ๋ือจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม ^ ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอบแก่น

ลำดับ
ท่ี

งานจัดซือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๕ 0 จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมสะพานข้ามลำห้วย 
คุมมุมฝายกุดแคนบ้านสัมพันธ์ หมู่ที' ๗

๒๐๘,๐0๐ 
(เทศบัญญ้ติฯ)

(โอนต้ังจ่ายรายการใหม่)

วิธีเฉพาะเจาะจง .ร้าน ลักคนาพาณิชย์ 

ราคาเสนอ ๒๐๘,๐๐๐.- บาท

ร้าน ลักคนาพาณิชย์ 

เป็นจำนวนเงิน ๒๐๘,000.- บาท

ราคาที’จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๒๑/๒๕๖๑ 
ลว.๕ม.ค. ๒๕๖๑

๕ (ร) จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อ 
การเกษตรบ้านหนองแวง หมู่ท่ี ๑๐

๒๗๘,๐๐๐ 
(เทศบัญญ้ต ิฯ)

(โอนต้ังจ่ายรายการใฬม่)

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง 

ราคาเสนอ ๒๗๘,๐๐๐.- บาท

ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง 

เป็นจำนวนเงิน ๒๗๘,0๐0.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสม'นิติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๒๒/๒๕๖๑ 
ลว.๑๕ม.ค. ๒๕๖๑

๕}ร) จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านนาคำน้อย หมู1ท่ี ๑๒

6 )0๕ ,000  
(เทศบัญญติฯ)

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน บํ้าฝบก่อสร้าง 

ราคาเสนอ ๑๐๔,๐๐๐.- บาท

ร้าน 'นาฝนก่อสร้าง 

เป็นจำนวนเงิน ๑๐๔,๐๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบ้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๒๓/๒๕๖๑ 
ลว.๑๖ม.ค. ๒๕๖๑

๕๓ จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนราศรี หมู่ท่ี ๒

(ริ)0 ๕ ,0 0 0  
(เทศบัญญ้ต ิฯ)

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน น้ําฝนก่อสร้าง 

ราคาเสนอ ๑๐๕,๐๐๐.- บาท

ร้าน น้ําฝบก่อสร้าง 

เป็นจำนวนเงิน ๑๐๕,๐๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบํติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี ๐๒๔/๒๕๖๑ 
ลว.๑๗ม.ค. ๒๕๖๑

๕๕. จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายตามโครงการประ'ชุม 
สัมมนาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ํน 
๔ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔}รอบเมษายน ๒๕๖๑

๕๖๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านป้ายสกุลชาย 
โดยนายจารุภัส ศิริราช 
ราคาเสนอ ๕๐๐.- บาท

ร้าน บ้านป้ายสกุลชาย 
โดยนายจารุภัส คิริราช 
เป็นจำนวบเงิน (tot) บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๑๖๔/๒๕๖๑ 
ลว.๑๗ม.ค. ๒๕๖๑

๕๕ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ 
รถยนต์กู้ชีพทะเบียน ขง๖๑๔๒ ขอนแก่น

๒,๕๒๕.๒๖ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าอมตะจำกัด 

ราคาเสนอ ๒,๕๒๕.๒๖.- บาท

บ.โตโยต้าอมตะจำกัด 

เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๒๕:.๒๖.- บาท

ราคาที'จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๑๖๕/๒๕๖๑ 
ลว.๒๔ม.ค. ๒๕๖๑

๕๖ จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันวันซ้อม 
กีหาตามโครงการแข่งขันกีฬาอุบลรัตน์สัมพันธ์ 
ครังที ๓๐

๔,๔๐๐ ว ิธ เีฉพาะเจาะจง นางอาภาภัทร เกิดสกุล 

ร 'ร า คาเสนอ ๔,๔๐๐.- บาท

นางอาภาภัทร์ เกิดสกุล 

เป็นจำนวนเงิน ๔,๔๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชนต่์อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๑๖๖/๒๕๖๑ 
ลว.๒๕ม.ค. ๒๕๖๑

พ
( นางพ ิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



^รุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดํอน มกราคม y  ๖๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมา๓ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๕๗ จัดซื้อวัสดุเสื้อกีหา,อุปกรณ์กีหาและเวชภัณฑ์ ๔ ๗ ,๓ ๖ 0 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พาปิซก่อสร้าง ร้าน พาบิชก,อสร้าง ราคาที'จัดซ้ืออยู่ในวงนบ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ตามโคร,งการแช่งขันทีหาอุบลรัตน์สัมพันธ์ งบประมาณที,ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๕๕/๒๔๖๑
ครังที ๓0 ราคาเสนอ ๔๗,๓๖๐.- บาท เป็นจำบวนเงิน ๔๗1๓๖๐.- บาท คุณสมบ้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ ลว.๓๐ม.ค. ๒๔๖๑

๕๘ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมสะพานข้าม ๔๕,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ราคาทีจัดจ้างอยู่ใบวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
หนองปลิง บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙ (งบกลาง) งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที (ริ)๖๗/๒๔๖๑

ราคาเสนอ ๔๔,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๔๔1๐0๐.- บาท คุณสมบ้ดิเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๓๑ม.ค. ๒๔๖๑
๕๙ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ๓ ๑ ,0 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ั?จ้าง

เพื่อการเกษตรพร้อมวางท่อระบายนํ้า (งบกลาง) งบประมาณทีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ร)๖๘/๒๔๖๑
บ้านนาคำ หม่ที่ ร) ราคาเสนอ ๓๑,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓®,๐0๐.- บาท คุณสม'บติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๓๑ม.ค. ๒๔๖๑

๖๐ จ้างเหมาตามโครงการสะพานข้ามลำห้วยคุมมุม ๒ ๐๘ ,00๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ลักคนาพาณิชย์ ร้าน ลักคนาพาณิชย์ ราคาทีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ฝายกุดแคน บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาคำ (เทศบัญญ้ติ) งบประมาณทีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๒๑/๒๔๖๑

ต้ังจ่ายรายการใหม่ ราคาเสนอ ๒๐๘,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๐๘,๐๐๐.- บาท คุณฒบ้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ ลว.๔ม.ค. ๒๔๖๑
๖๑ จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อ ๒ ๗ ๘ ,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

การเกษตร บ้านหนองแวง หมู่ท่ี ๑๐ (เทศบัญญัติ) งบประมาณทีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๒๒/๒๔๖๑
ต้ังจ่ายรายการใหม่ ราคาเสนอ ๒๗๘,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๗๘,๐0๐.- บาท คุณสม'ซ้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑๖ม.ค. ๒๔๖๑

๖๒ จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต <9)0๔,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน น้ําฝนก่อสร้าง ร้าน น้ําฝนก่อสร้าง ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน . ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เสริมเหล็ก บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาคำ (เทศบัญญ้ติ) งบประมาณทีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๒๓/๒๔๖๑

ราคาเสนอ (ริ)๐๔,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๐๔,๐00.- บาท คุณลม'น้ดิเป็นประโยซน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑๖ม.ค. ๒๔๖๑
๖๓ จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (ริ)0 ๕ ,0 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน น้ําฝนก่อสร้าง ร้าน น้ําฝนก่อสร้าง ราคาทีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เสริมเหล็ก บ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒ ตำบลนาคำ (เทศบัญญ้ติ) งบประมาณทีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๒๔/๒๔๖๑
ราคาเสนอ ๑๐<£,๐๐๐.- บาท เป็}เจํ'rfn u งิน ๑๐๔,๐00.- บาท คุณลม'บ้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑๗ม.ค. ๒๔๖๑

# r
( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



ส' ^ลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ้ fl. ๒๔๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๑ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานส'นบสนุน ๑๑,๒๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายวันชัย มหาหิงษ์ นายวันชัย มหาหิงษ์ ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจก่ารขับรถก้ขีพ ๑ ก.พ.“๒๘ ก.พ.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๖๙/๒(1๖๑

ราคาเสนอ ๑๑,๒๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๒๐๐.- บาท คุณสมบ้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาศำ ลว.๑ก.พ. ๒!!๖๑
๒ จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนา ๑๗,๔๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสิทธี้ สี'บุบ นายประสิทธึ๋ สีบุบ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ ๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๗๐/๒(1๖๑
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒(1๖๐ ราคาเสนอ ๑๗,๔๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๗,๔๐๐.- บาท คุณสม'บติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ก.พ. ๒(£๖๑

๓ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎิบ้ติงานสนับ ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางศรีนวล พรมย่อง นางศรีนวล พรมย่อง ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง#
สนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความ ๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๗๑/๒(ะ๖๑
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสนบํติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ก.พ. ๒๕๖๑

๔ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏินัติงาบสนับ?เนุน ๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา เฉียดพรมราข นางสาวเจนจิรา เฉียดพรมราช ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจครูซ่วยดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๗๒/๒๕๖๑
ทต.นาคำ ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสม'บ้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทพ.นาคำ ลว.๑ก.พ. ๒(£๖๑

๕ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎิบ้ตงานสนับสบุบ ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพัทจิรา คำอินทร์ นางสาวพัทจิรา คำอินทร์ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาด ๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๗๓/๒(£๖๑
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,ษ■๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ก.พ. ๒£๖๑

๖ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงาบสนับสนุน ๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอังคนา แก้วทอง นางสาวอังคนา แก้วทอง ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารการศึกษา ทต.นาคำ ๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๗๔/๒(£๖๑

ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสม'บ้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.®ก.พ. ๒(£๖๑
๗ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาบสนับสบุน ๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา คำหาแก้ว นางสาวจริยา คำหาแก้ว ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจบริหารระบบสารสนเทศการเงิน ๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๗๕!/๒(£๖๑
การคลัง ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เปึนจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ก.พ. ๒<£๖๑

( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุ,! ' ^าารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพน '  ศ. ๒๕๖๑
■ ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาผ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๘ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน ๖,๖๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล ภูครองแง่ นางสาวดวงกมล ภูครองแง่ ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจบริหารระบบสารสนเทศกระบบEGP ๑ ก.พ.“๒๘ ก.พ.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๗๖/๒๕๖๑
และE-LAAS ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ก.พ. ๒๕๖๑

๙ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน ๘,๙๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัตบา แสงกลาง นางสาวรัตนา แสงกลาง ราคาท ีจ่ัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงานการศึกษางานสารบรรณ ๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๑ งบประมาณท ีต้ั่งไว้ม ีคุณภาพ เลขท ๑๗๗/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ก.พ. ๒£๖๑
๑๐ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน ๖,๖๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นายซาตรี วงศ์วิขัย นายซาตรี วงศ์วิขัย ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง.

กลุ่มภารกิจการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๗๘/๒๕ ๖®
ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ ลว.๑ก.พ. ๒๕๖๑

ร)ร) จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส ฐานะ นางสาวมธุรส ฐานะ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการ'บันทึกข้อมูลสถิติสาธารณะ ๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ร>๗๙/๒ ๕๖๑

ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ก.พ. ๒๕๖๑
๑๒ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายคักพพิพัฒน์พงษ์ โยธาทูน นายศักด๋ึพิพัฒน์พง,ษ์ โยธาทูน ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการตกแต่งตัดกิ่งไม้ ๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๘๐/๒๕๖๑
ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ก.พ. ๒๕๖๑

๑๓ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน ๗,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายวันขัย มหาหิงษ์ นายวันขัย มหาหิงษ์ ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการขับรถกู้ซีพ ๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๘๑/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๕ 0 0 .-  บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ก.พ. ๒๕๖๑
๑๔ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิซาติ ซ่องวาริน นายอภิชาติ ซ่องวาริน ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมบำรุง ๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๑
เป็นจานวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท

งบ ประมาณท่ีตั้งไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๘๒/๒๕๖๑
ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ก.พ. ๒๕๖๑

( นางพ ิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



ส ร ', ^ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพV f f . ศ. ๒๕๖๑

ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ลำดับ

ท ี่

งานจัดซื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๑ ๔ จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน ๗,๕๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นายคำพันธ์ สิงห์น้อย นายคำพันธ์ สิงห์น้อย ราคาท ี่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจด้านป้องกันๆช่วยเหลือพนักงานขับ ๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๑ งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม คุีณภาพ เลขท ๑๘๓/๒๕๖๑
รถบรรทุกนํ้า(พนักงานดับเพลิง) ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๕0๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ ลว.๑ก.พ. เอ๕๖๑

๑ ๖ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิษตั ิงานสนับสนุน ๗,๕๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง บายสมจิต ถาอ่อนศรี นายสมจิต ถาอ่อนศรี ราคาที,จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจกาขับรถบรรทุกนํ้า ๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที่๑๘๕/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ก.พ. ๒๕๖๑
๑ ๗ จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสบุน ๗,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสามารถ จิตเอ้ือ นายสามารถ จิตเอ้ือ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจด้านปัองกันๆฃ่วยเหลือพนักงานขับ ๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขฺที ๑๘๕/๒๕๖๑
รถบรรทุกนํ้า(พนักงานดับเพลิง) ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบํติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ก.พ. ๒๕๖๑

๑ ๘ จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสบุน ๗,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอรรถพล บีงมม นายอรรถพล ปึงมุม ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการปฏิบ้ตหน้าที่ขันรถบรรทุก'นา ๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๘๖/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ ลว.๑ก.พ. ๒๕๖®
๑ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสบุน ๗,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายคำอ้วน สิงห์น้อย นายคำอ้วน สิงห์น้อย ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการขับรถถู้ซีพ ๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๘๗/๒๕๖๑
ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ ลว.๑ก.พ. ๒๕๖๑

๒๐ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏินัติงาน?เนันสบุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายจิรกิตต์ กัณธรรม นายจิรกิตต์ กัณธรรม ราคาท่ีจัดจ้างอยู่โนวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๘๘/๒๕๖๑
ทต.บาคำ ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทศ.นาคำ ลว.๑ก.พ. ๒๕๖๑

๒ ๑ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงาบสนับสบุบ ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนากร กลางหล้า นายธนากร กลางหล้า ราคาท่ีจัดจ้างอยูใบวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงานบริการขับรถตู้ ๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๘๙/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท Xเป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ก.พ. ๒๕๖๑

( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุใ' J i l l ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพัน '  ศ .๒ ๕๖๑

ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ลำดับ

ที่
งานจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง

1
ผู้เ?เนอราคา 

และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ได้รับคัดเลือก
เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๒๒ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎิบ้ติงานสนับสบุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิเชียร อ่อนศรี นายวิเชียร อ่อนศรี ราคาที'จัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๙๐/๒<£๖๑
ทต.นาคำ ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ก.พ. ๒(£๖๑

๒๓ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏินัติงานสนับส'นน ๙,๐๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ ยาตาแสง นายวิรัตน์ ยาตาแสง ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความปลอดภัย ร) ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๙๑/๒๕๖๑
สถานที่ราชการ ทต.นาคำ ราคาเสนอ ๙,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๙,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ก.พ. ๒๕๖๑

๒๔ จ้างเหมาบริกาบุคคลซรรมดาปฏิ'บดงานสนับสบุน ๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพงห์ เกาะสมบัติ นายสมพงษ์ เกาะสมบัติ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง^
กลุ่มภารกิจการประเมินค่าใช้จ่ายฯ ๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๑๙๒/๒<£๖๑

ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณลม'บ้ดิเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ก.พ. ๒<£๖๑
๒๕ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสบุน ๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรินทร์ แสนแก้ว นายสุรินทร์ แสนแก้ว ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการจัดการชุมชนและสังคม ๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๙€ท/๒<£๖๑
ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๑ก.พ. ๒<£๖๑

๒๖ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิป้ติงาบสนับสบุน ๘ 1๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอำนาจ สิงห์คำ บายอำนาจ สิงห์คำ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการจัดการชุมชนและสังคม ๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๙๔/๒<£๖๑

ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ก.พ. ๒<£๖๑
๒๗ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ตงานสนับสบุน ๖,๖๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมยศ วิโย นายสมยศ วิโย ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจเก็บขยะมูลฝอยทำความสะอาด ๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๙<£/๒<£๖๑
พร้อมเก็บขยะ ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว. ๑ ก.พ. ๒<£๖๑

๒๘ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏินัติงานสนับสนุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุ'ซจรี เจริญสุข นางสาวนุชจรี เจริญสุข ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงานบริการทั่วไป ๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๙๖/๒<£๖๑

ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท ^เป็งจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ก.พ. ๒<£๖๑

( พ
( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



ล ร ุ! , ^การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ก ุมภาพ I 1'  y i.ศ. ๒ ๕๖๑

ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ลำดับ

ที่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ได้รับคัดเลือก
เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๒๙ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน ๖ 1๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางพานทอง มะลิซ้อน นางพานทอง มะลิซ้อน ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจก่ารบริหารงานรักษาความสะอาด ๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๙๗/๒๕๖๑
ห้องประขุม ห้องน้ํา ทต.นาคำ ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยซน์ต่อ ทด.นาคำ ลว. ๑ ก.พ. ๒๕๖๑

๓๐ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎิ'มติงาบสนับสบุบ ๗,๔๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมปอง มะลิซ้อน นายสมปอง มะลิซ้อน ราคาท่ีจัดจ้างอยูใบวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการงานบริการขับรทยนต์กระเข้าไฟฟ ้าเพ ึ๋อ ๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๒๙๘/๒๕๖๑
บริการประซาขน ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยขน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ก.พ. ๒๕๖®

๓๑ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสบุบ ๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา ทองดืนอก นางสาวอัจฉรา ทองดีนอก ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง^
กลุ่มภารกิจการประเมินค่าใช้จ่ายฯ ๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มิคุณภาพ เลขท่ี ๑๙๙/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยซน'ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ก.พ. ๒๕๖๑
๓เอ จัดซือนำดืม ๘๓๐ วิธีเฉพาะเจาะจง โรงนํ้าดื่มเนเจอร์วอเตอร์ โรงนํ้าดื่มเนเจอร์วอเตอร์ ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เทศบาลตำบลนาคำ โดยนายพงศกร สอนเสนา โดยนายพงศกร สอนเสนา งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๕๓/๒๕๖๑
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๘๓๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘๓๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยขน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ก.พ. ๒๕๖๑

๓๓ จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนา 0)๔ ,๘ ๔ ๘ .00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด สหกรณ์!คนมขอนแก่น จำกัด ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท 0๕๔/๒๕๖๑
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒<£๖๑ ราคาเสนอ ร)๔,๘๕๘.- บาท เป ็นจำบวบเงิน ๑๔,๘<£๘.- บาท คุณสมบัติเป็นประโย,#น์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ก.พ. ๒๕๖๑

๓๔ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สังกัด สหฐ. ๔ 0 ,๔ ๓ ๔ .๔ 0 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
จำนวน ๓ โรงเรียน งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๕๕/๒๕๖๑
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๑ ราคาเสนอ๕0,๕๓๔.๔๐.- บาท เป ็นจำนวนเงิน ๔๐,๔๓๔.๔๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ก.พ. ๒๕๖๑

๓๔ จัดซ้ือวัสดุน้ํามับเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ร)๔ ,0 0 0 .0 0 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
สำนักปลัด งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๕๖/๒๕๖๑
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖® ราคาเสนอ ๑๕,๐0๐.๑๐.- บาท ^ เรฬ าน ว ์น น ิน  ®๔,๐๐๐.®๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโย๗ ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ก.พ. ๒๕๖๑

« r
( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุ' ) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพัใ '  ^ ศ .  ๒๕๖๑

ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ลำดับ

ท ี่

งานจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๓๖ จัดช้ือวัสดุน้ํามันเซ้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๓ ,0 0 0 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท่ีจัดช้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
งาน{เองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ เลขท ๐๕๗/๒๕๖๑
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ๑ ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๑ ราคาเสนอ ๓,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน๓,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ก.พ. ๒๕๖๑

๓๗ จัดซ้ือวัสดุน้ํามับเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๓,b o o ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท ี่จัดช้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
กองช่าง งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ เลขท ๐๕๘/๒๕๖๑
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ร) ก.พ.-๒๘ ก.พ.๖๑ ราคาเสนอ ๓,๒๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๑ ก.พ. ๒๕๖๑

๓๘ จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายส ีส้มตามโครงการ ๑ 1๐๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านป้ายสกุลชาย ร้าน บ้านป้ายสกุลขาย ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง.
แข่งขันกีฬาอุบลรัตน์สัมพันธ์คร้ังท่ี ๓0 งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๒๐๑/๒๕๖๑
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๑,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๒ ก.พ. ๒๕๖๑

๓๙ จ้างเหมาบริการจัดจัดขบวนริ้วพาเรด,เครื่องเสียง ๔๐,๐๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นายพนม อนุประดืษฐ นายพนม อนุประดิษฐ ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
และแสตนเชียร์ตามโครงการแข่งขันกีฬาอุบลรัตน์ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๒๐๒/๒๕๖๑
สัมพันธ์ครั้งที่ ๓๐ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๔๐,๐๐๐.- บาท นเนจำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๗ ก.พ. ๒๕๖๑

๔๐ จ้างเหมาบริการประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ๒๔,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายมณีเดช สุริฉาย นายมณีเดช สุริฉาย ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
สำหรับนักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติท่ีเข้าร่วมกิจกรรม งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๒๐๓/๒๕๖๑
ตามโครงการแข่งขันกีฬาอุบลรัตน์ -
สัมพันธ์ครั้งที่ ๓๐ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๒๔,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๕,0๐0.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๗ ก.พ. ๒๕๖๑

๔(ริ) จัดชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองข่าง) (9)๘ ,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ซาตริการช่าง ร้าน ชาตรีการช่าง ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๕๙/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๑๘,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน๑๘,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ตเ ก.พ. ๒๕๖๑
๔๒ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) ๙ ,๕ 0 0 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน ขาตรีการช่าง ร้าน ชาตรีการช่าง ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง

.. งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๖๐/๒๕๖๑
ราคาเสนอ ๙,๔๐๐.- บาท^ เป็นจำนวนเงิน๙,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว. ๗ ก.พ. ๒๕๖๑

พ '
( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สร ุI  ) าารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ก ุมภาพ ้น ' ) .ศ. ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งานจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๔๓ จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน{กองช่าง) ๑ ๒ ,๑ 0๑ วิธีเอพาะเจาะจง ร้าน ชาตรีการช่าง 

ราคาเสนอ ๑๒,๑๐๑.- บาท

ร้าน ชาตรีการช่าง 

เป็น'จำนวนเงิน๑!ร,®๐๑.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ 
คุณสมบ้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๖๑/!อ๕๖๑ 
ลว. ๗ ก.พ. เอ๕๖๑

๕๔ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖-๕๑-๐๐๐๙,๔๑๖-๕๒-๐๐๑๒ 
และ๙๑๖-๕๕-๐๐๒๓ (กองคลัง)

๕,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งประเสริฐพาณิชย์ 

ราคาเสนอ ๕,๐๐๐.- บาท

ร้าน รุ่งประเสริฐพาณิชย์ 

เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบ้ติเป็นประโยชนต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เลขท ๒๐๔/๒๕๖๑ 
ลว.๑๔ ก.พ.๒๕๖๑

๔๕ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน 
นฃ ๘๑๘๔ ขอบแก่น (รถตู)

๓,๑๑๒.๖๓ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคเคทีขอนแก่นจำกัด 

ราคาเสนอ ๕,๐๐๐.- บาท

บริษัท เคเคทีขอนแก่นจำกัด 

เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสม'นิติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างุ 
เลขที ๒๐๕/๒๕๖๑ 
ลว.๑๔ ก.พ.๒๕๖๑

๔๖ จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันพร้อม 
จัดเตรียมเคร่ืองด่ืมตามโครงการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลนาคำสมัยสามัญสมัยแรกประจำปีเอ๕๖๑

๒,๕๐๐.๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร ภาโนมัย 

ราคาเสนอ ๒,๕๐๐.- บาท

นางนิภาพร ภาโนมัย 

เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๐๐.- บาท

ราคาที'จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบํดิเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๒๐๖/๒๕๖๑ 
ลว.๒๒ ก.พ.๒๕๖๑

ส ืไ A
( นางณิศรา ทองโคตร ) 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี/ผู้อำนวยการกองคลัง



? ^ ลการดำเนินการจัดซึ๋อจัดจ้างไนรอบ เดือน มีนาค? '(.ศ. ๒ (ะ๖๑

ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ลำดับ

ที่
งานจัดซื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ
ผู้ได้'รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ได้รับคัดเลือก
เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๑ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบตีงานสนับ ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางศรีนวล พรมย่อง นางศรีนวล พรมย่อง ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
สนบกลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความ ๑ 2.ค.■'๓๑ มี.ค.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท เอ๐๗/๒(£๖๑
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ม.ค. ๒๕๖๑

๒ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎิบ้ติงานสนับสนุน ๘,๙๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา เฉียดพรมราช นางสาวเจนจิรา เฉียดพรมราช ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจครูช่วยดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ มี.ค.-๓๑ มี.ค.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๒๐๘/เอ(£๖๑
ทต.นาคำ ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ม ี.ค. ๒<£๖๑

๓ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุบ ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพัทจิรา คำอินทร์ นางสาวพัทจิรา คำอินทร์ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่โนวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาด ๑ มี.ค.“๓๑ มี.ค.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๒๐๙/๒<£๖๑
ศนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ม ี.ค. ๒££๖๑

๔ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสบุน ๘1๙๐๐ ว ิธ เีฉพาะเจาะจง นางสาวอังคนา แก้วทอง นางสาวอังคนา แก้วทอง ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารการศึกษา ทต.นาคำ ๑ มี.ค.-๓๑ มี.ค.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๒๑๐/๒<£๖๑

ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ม.ค. ๒<£๖๑
๕ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏินัต ิงานสนับสบุน ๘,๙๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา คำหาแก้ว นางสาวจริยา คำหาแก้ว ราคาท ี่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจบริหารระบบสารสบเทศการเงิน ๑ ม.ค.-๓๑ ม.ค.๖๑ งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม คุีณภาพ เลขท เอ๑๑/เอ(£๖๑
การคลัง ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐,๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ม ี.ค. 1อ(£๖๑

๖ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏินัติงานสนับสนุน ๖,๖๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล ภ คูรองแง' นางสาวดวงกมล ภ ูครองแง่ ราคาท ี่จัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจบริหารระบบสารสนเทศกระบบEGP ๑ มี.ค.-๓๑ ม.ค.๖๑ งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ เลขท เอ๑๒/๒(£๖๑
และE-LAAS ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทK.นาคา ลว.๑ม.ค. ๒(£๖๑

๗ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎินัติงาบสนับสบุบ ๘,๙๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา แสงกลาง นางสาวรัตนา แสงกลาง ราคาท ีจั่ดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงานการศึกษางานสารบรรณ ๑ มี.ค.-๓๑ มี.ค.๖๑ งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ เลขท ๒®๓/๒(£๖๑

ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ม ี.ค. ๒(£๖๑

( นางพ ิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



ส ^ ลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เสือน ม ีนาณ ).ศ. ๒๕๖๑

ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ลำดับ

ที่
งานจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเสือกและ 

ราคาที่ได้รับคัดเลือก
เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๘ จ้างเหมาบริกา'บุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับล'นน ๖,๖๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นายซาตรี วงศ์วิชัย นายชาตรี วงศ์วิชัย - ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการติดตั้งไฟฟ้าสาธารพะ ๑ มี.ค.-๓๑ มี.ค.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลชท เอ๑๔/!£>๕๖®

ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทเท.บาคำ ลว.๑ม.ค. เอ๕๖®
๙ จ้างเหมาบริกา'บุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส ฐานะ นางสาวมธุรส ฐานะ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการบันทึกข้อมูลสถิติสาธารฌะ ๑ มี.ค.-๓๑ มี.ค.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท เอ๑๕/เอ๕๖®
ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖1๖๐๐.- บาท คุณสมบ้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๑ม.ค. เอ๕๖๑

๑๐ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายศักด้ีพิพัฒน์พงษ์ โยธาทูน นายศักดิ,พิพัฒน์พงษ์ โยธาทูน ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้'!ง
กลุ่มภารกิจการตกแต่งตัดกิ่งไม้ ๑ มี.ค.-๓๑ มี.ค.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๒๑๖/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.®ม.ค. ๒๕๖๑
จ้างเหมาปริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน ๗,๕'๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายวันขัย มหาหิงษ์ นายวันขัย มหาหิงษ์ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการขับรทถู้ชีพ ๑ มี.ค.-๓๑ มี.ค.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๒®๗/๒๕๖®

ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.®มี.ค. ๒๕๖๑
๑๒ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ ช่องวาริน นายอภิชาติ ซ่องวาริน ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการติดตั้งโ'ฟ'ฟ้าลาซารณะและซ่อมบำรุง ๑ มี.ค.-๓๑ มี.ค.,๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๒®๘/๒๕๖®
ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสม'บ้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.®ม.ค. ๒๕๖®

๑๓ จ้างเหมาบริการ'บุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุบ ๗,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายคำพันธ์ สิงห์น้อย นายคำพันธ์ สิงห์น้อย ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจด้าน{เองกันฯฃ่วยเหลือพนักงานขับ ๑ มี.ค.-๓๑ มี.ค.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๒๑๙/๒๕๖๑
รถบรรทุกนํ้า(พนักงาบดับเพลง) ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗1๕๐0.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ม.ค. ๒๕๖®

๑๕ จ้างเหมาบริกา'บุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับส'นบ ๗,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมจิต ถาอ่อนศรี นายสมจิต ถาอ่อนศรี ราคาท่ีจัตจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจกาขับรถบรรทุกนำ ๑ มี.ค.-๓๑ มี.ค.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท๒๒๐/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท านวนเงิน๗,๕00 - บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑มี.ค. ๒๕๖®

( นางณ ิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



?  ^ลการดำเน ินการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างในรอบ เดือน มนาค? ].ศ. ๒๕:๖๑

ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ลำดับ

ที่
งานจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ
ผูไ้ด ้ร ับการค ัดเล ือกและ 

ราคาที่ได ้ร ับคัดเลือก
เหตุผลที่เล ือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๑๕ จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฎิบ้ติงานสนับสบุน ๓1,๕00 ■วิธีเฉพาะเจาะจง นายสามารถ จิตเอื้อ นายสามารถ จิตเอื้อ - ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจด้านปัองกันๆช่วยเหลือพนักงาบขับ ๑ มิ.ค.-๓๑ มี.ค.๖๑ งบประมาณที่ตั้งไว้มีคุณภาพ เลขท ๒๒๑/๒(1๖๑
รถบรรทุกนํ้า(พนักงานดับเพลิง) ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็น,ประ'โย'ฟต่อ ทต.’นาคำ ลว.®มี.ค. ๒<£๖®

๑๖ จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับส'นบ ๓1,๕00 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นายอรรถพล บึงมุม นายอรรถพล บึงมุม ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกบํ้า ๑ มี.ค.-๓๑ มี.ค.๖๑ งบประมาณที่ตั้งไว้มีคุฌภาพ เลฃท ๒๒๒/๒<£๖๑

ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗1๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ม.ค. ๒<£๖®
๑๗ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน ๓1,๕00 วิธ ีเฉพาะเจาะจง นายคำอ้วน สิงห์น้อย นายคำอ้วน สิงห์น้อย ราคาที่จัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการขับรถก้ซีพ ๑ มี.ค.-๓๑ มี.ค.๖๑ งบประมาณที่ตั้งไว้มีคุณภาพ เลขท ๒๒๓/๒(£๖®
ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ม.ค. ๒<£๖๑

๑ Cs จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎิบ้ติงานสนับสนุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายจิรกิตต์ กัณธรรม บายจิรกิตต์ กัณธรรม ราคาที,จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ๑ มี.ค.-๓๑ มี.ค.๖๑ งบประมาณที่ตั้งไว้มีคุณภาพ เลขที ๒๒๔/๒<£๖®
ทต.นาคำ ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.®มี.ค. ๒<£๖®

๑๙ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎินัติงานสนับส'นบ ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนากร กลางหล้า นายธนากร กลางหล้า ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงานบริการขับรถตู้ ๑ มี.ค.-๓๑ มี.ค.๖๑ งบประมาณที่ตั้งไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๒๒๕/๒<£๖®

ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.®มี.ค. ๒££๖®
๖๐ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎิบ้ติงาบสนับสบุบ ๙,๐๐๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง นายวิร ัตน ์ ยาตาแสง นายวิร ัตน ์ ยาตาแสง ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการบริหารงาบรักษาความปลอดภัย ๑ มี.ค.-๓๑ มี.ค.๖๑ งบประมาณที่ตั้งไว้มีคุณภาพ เลขท ๒๒๖/๒<£๖๑
สถานทรา‘ชการ ทต.นาคา ราคาเสนอ ๙,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๙,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.®มี.ค. ๒<£๖๑

๒๑ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ตงานสนับสนุบ GSf ๙๐๐ วิธ ีเฉพาะเจาะจง นายสุรินทร์ แสนแก้ว นายสุรินทร์ แสนแก้ว ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการจัดการชุมซนและสังคม ๑ มี.ค.-๓๑ มี.ค.๖๑ งบประมาณที'ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๒๒๗/๒(£๖๑

ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท แ! าน ้ วนเ ง น ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.®มี.ค. ๒(£๖๑๙๐๐.- บาท นวนเง

ร ^ '
( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



c ^ ลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มี-นาค' ) .ฅ. ๒๕๖๑

ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ลำดับ

ท ี่

งานจัดซื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

9M พ  V <3ผูเด'รับการคดเลอกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๒๒ จ้างเหมาบริกา'บุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสมุน ๘,๙๐๐ วิธีเรพาะเจาะจง นายอำนาจ สิงห์คำ นายอำนาจ สิงหค์ำ ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการจัดการชุมชนและสังคม ๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๒๒๘/๒<£๖®

ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาค่า ลว.๑มี.ค. ๒<£๖๑
๒๓ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิปัติงานสนับสมุน ๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ เกาะสมบัติ นายสมพงษ์ เกาะสมบัติ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ใบวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการประเมินค่าใช้จ่ายๆ ๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๒๒๙/๒<£๖๑
ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทพ.นาคำ ลว.๑ม.ค. ๒<£๖๑

๒๔ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน ๖,๖๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมยศ วิโย นายสมยศ วิโย ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจเก็บขยะมูลฝอยทำความสะอาด ๑ ม.ค.-๓๑ ม.ค.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๒๓๐/๒<£๖๑
พร้อมเก็บขยะ ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ท!ท.นาคำ ลว.๑ม.ค. ๒<£๖๑

๒๕ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏินัติงานสนับสมุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บางสาวบุขจร เจริญสุข นางสาวมุขจรี เจริญสุข ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงานบริการทั่วไป ๑ มี.ค.-๓๑ มี.ค.๖® งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๒๓๑/๒<£๖๑

ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑มี.ค. ๒<£๖๑
๒๖ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎิบ้ติงานสนับสมุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางพานทอง มะลิซ้อน นางพานทอง มะลิซ้อน ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาด ๑ มี.ค.-๓๑ มี.ค.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๒๓๒/๒<£๖๑
ห้องประชุม ห้องนํ้า ทต.นาคำ ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นปรร่โยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑มี.ค. ๒<£๖๑

๒๗ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎิบ้ติงานสนับสมุน ๗,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมปอง มะลิซ้อน นายสมปอง มะลิซ้อน ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการงานบริการขับรถยนต์กระเข้าไฟฟ้าเพ่ือ ๑ มี.ค.-๓๑ มี.ค.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๒๓๓/๒<£๖๑
บริการประชาขบ ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑มี.ค. ๒<£๖๑

๒๘ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎินัติงานสนับสมุน ๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา ทองดีนอก นางสาวอัจฉรา ทองตีนอก ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการประเมินค่าใช้จ่ายๆ ๑ มี.ค.-๓๑ มี.ค.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๒๓๔/๒<£๖๑

ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท a ll$ พ Jนสืน '๘̂ ๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๑มี.ค. ๒<£๖๑

( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



? ) ลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอ‘บ เดือน มีนาค1 ).ศ. ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งานจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๒๙ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎิปัติงานสนับสนุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิเชียร อ่อนศรี นายวิเชียร อ่อนศรี ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ใบวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจงาบดูแลรักษาตับไม้ สนามหญ้า ๑ มี.ค.-๓๑ มี.ค.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๒๓๔/๒๔๖๑
ทต.บาคำ ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.บาคำ ลว.๑ม.ค. ๒๔๖๑

๓๐ จ้างเหมาบ'ริกากู้ชีพ (9)๒,๕๐๐ วิธีเaพาะเจาะจง นายทองม้วน จันทร์โสม นายทองม้วน จันทร์โสม ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ประจำเดือน มีนาคม ๒๔๖๑ ๑ ม็.ค.-๓๑ มี.ค.๖๑ หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๒๓๖/๒๔๖๑

ราคาเสนอ ๑๒,๔๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๔๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชนต่์อ ทต.บาคำ ลว.๑มี.ค. ๒๔๖๑
๓๑ จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนา (9)๘,๐๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นายประสิทธี้ สีบุบ นายประสิทธี้ สีบุบ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ไ,ง

เด็กเล็กเทศบาลตำบลบาคำ ๑ มี.ค.-๓๑ มี.ค.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๒๓๗/๒๔๖๑
ประจำเดือน มีนาคม ๒£๖๑ ราคาเสนอ ๑๘,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชนต่์อ ทต.บาคำ ลว.๑มี.ค. ๒๔๖๑

๓๒ จ ัดซ ื้อน ํ้าด ื่ม ๗๗๐ วิธีเฉพาะเจาะจง โรงนํ้าดื่มเนเจอร์วอเตอร์ โรงนํ้าดื่มเนเจอร์วอเตอร์ ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เทศบาลตำบลนาคำ โดยนายพงศกร สอนเสนา โดยนายพงศกร สอนเสนา งบประมาณท่ีต้ังไวัมีคุณภาพ เลขที ๐๖๒/๒๔๖๑
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๗๗๐.- บาท เป็นจำบวบเงิบ ๗๗๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชนต่์อ ทต.นาคำ ลว.๒มี.ค. ๒๔๖๑

๓๓ จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนา ๑ ๕ ,๖๐๐.๙๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ราคาท่ีจัดซ้ืออยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เด ็กเล ็กเทศบาลตำบลนาคำ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๖๓/๒๔๖๑
ประจำเดือน มีนาคม ๒๔๖๑ ราคาเสบอ ๑๕,๖๐๐.๙๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๖0๐:๙๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๒มี.ค. ๒๔๖๑

๓๔ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สังกัด สพฐ. ๕ ๓ ,๐๖๑.๑๒ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
จำนวน ๓ โรง เร ีย น งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๖๔/๒๔๖๑
ประจำเดือน มีนาคม ๒๔๖๑ ๑ ม.ค.-๓๑ ม.ค.๖๑ ราคาเสบอ๕๓,๐๖๑.๑๒.- บาท เป็นจำนวนเงิน (£๓,๐๖๑.๑๒.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๒มี.ค. ๒๔๖๑

๓๕ จัดซ้ือวัสดุบ้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๑ ๑,๐ ๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
สำน ักปล ัด งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๖๔/๒๔๖๑
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ๑ มี.ค.-๓๑ ม.ค.๖๑ ราคาเสนอ ๑๑,๐๐๐.- บาท เป็!พํ'ททบเงบ ๑®,0๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชนต่์อ ทต.นาคำ ลว.๒มี.ค. ๒๔๖๑

พ ^
( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



f  ^ ลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาค' )1.ศ. ๒๕:๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งานจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ จี ัดซื้อจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๓๖ จัดซ้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

๓,๐๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง 

๑ ร.ค.-m  มี.ค.๖๑

หจก.อุบลรัตน์บริการ 

ราคาเสนอ ๓,๐๐๐.- บาท

หจก.อุบลรัตน์บริการ 

เป็นจำนวนเงิน๓,๐๐๐.- บาท

ราคาที,จัดช้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสม'ข้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี ๐๖๖/๒๕๖๑ 
ลว.๒มี.ค. ๒£๖๑

๓๗ จัดช้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและลารหล่อล่ืน 
กองช่าง
ประจำเดือน มีนาคม ๒<£๖๑

๒,๒๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ มี.ค.'๓๑ มี.ค.๖๑

หจก.อุบลรัตน์บริการ 

ราคาเสนอ ๒,๒๐๐.- บาท

หจก.อุบลรัตน์บริการ 

เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ไนวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ 
คุณสมบ่ติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๖๗/๒<£๖® 
ลว.๒มี.ค. ๒(£๖๑

๓๘ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ๓,๔๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ชาตรีการช่าง 

ราคาเสนอ ๓,๕0๐.- บาท

ร้าน ชาตรีการช่าง 

เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๐0.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยซน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี ๐๖๘/๒£๖๑ 
ลว.(ะมี.ค. ๒<£๖๑

๓๙ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาๆ) ๑ 1๔๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งประเสริฐพาณิขย์ 

ราคาเสนอ ร),(Too - บาท

ร้าน รุ่งประเสริฐพาณิชย์ 

เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ 
คุณสมบัติเป็นประโยซน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี ๐๖๙/๒<£๖๑ 
ลว.<£มี.ค. ๒<£๖๑

๔๐ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ๑๓,๙๒๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด 

ราคาเสนอ ๑๓,๙๒๐.- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด 

เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๙๒๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบ่ติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๐๗๐/๒<£๖๑ 
ลว.๗มี.ค. ๒<£๖๑

๔๑ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาๆ) ๖,๒๙๘ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด 

ราคาเสนอ ๖,๒๙๘.- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด 

เป็นจำนวนเงิน ๖,๒๙๘.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี ๐๗๑/๒<£๖๑ 
ลว.๗มี.ค. ๒<£๖๑

๔๒ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาๆ) ๒ ,๑๓ ๖ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด 

ราคาเสนอ ๒,๑๓๖.- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด 

เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๓๖.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๗๒/๒<£๖๑ 
ลว.๗มี.ค. ๒<£๖๑

( นางพ ิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



r  ^ ลการดำเนินการจัดซํ่อจัดจ้างในรอบ เดือน ม ีนาค' f  ศ. ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ท ี่

งานจ ัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๔๓ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) ๗,๐๔๓ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด 

ราคาเสนอ ๗,๐๔๓.- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด 

เป ็นจำนวนเงิน ๗,๐๔๓.- บาท

ราคาท ีจ่ัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณที'ต้ังไว้ม ีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส ั่งซ ื้อ /ส ั่งจ ้าง 

เลขที ๐๗๓/๒๕๖๑ 
ลว.๗ม ี.ค. ๒๕๖๑

๔๔ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ๖ ,๐๒๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

ราคาเสนอ ๖,๐๒๐.- บาท

ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

เป ็นจำบวบเงิน ๖,๐๒๐.- บาท

ราคาท ี่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ
คุณสมบ้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบ ส ั่งซ ื้อ /ส ั่งจ ้าง 

เลขท ี ๐๗๔/๒๕๖๑ 
ลว.๘มี.ค. ๒๕๖๑

๔๕ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) ๓,๔๑๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

ราคาเสนอ ๓1๔๑๐.- บาท

ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

เป็นจำบวบเงิน ๓,๔๑๐.- บาท

ราคาท ี่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส ั่งซ ื้อ /ส ั่งจ ้าง 

เลขท ี ๐๗๕/๒๕๖๑ 
ลว.๘ม ี.ค. ๒๕๖๑

๔๖ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ 
ทะเบียน ฃง ๖ ๑ ๐ ๐  ขอนแก่น

( 9 ) 0 , 6 ) 0 0 ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน อันดามันการยาง 

ราคาเสนอ ๑๐,๑๐๐.- บาท

ร้าน อันดามันการยาง 

เป็นจำนวนเงิน๑๐,๑๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม คุีณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบ ส ั่งซ ื้อ /ส ั่งจ ้าง 

เลขที ๒๓๙/๒๕๖๑ 
ลว.๗มี.ค. ๒๕๖๑

๔๗ จ้างเหมาบริการจัดทำป๋ายประชาสัมพันธ์ 
การรับภาษีประจำปี ๒ ๕ ๖๑

๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พาบิซก่อสร้าง 

ราคาเสนอ ๕๐๐.- บาท

ร้าน พานิชก่อสร้าง 

เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส ั่งซ ื้อ /ส ั่งจ ้าง 

เลขที ๒๔๐/๒๕๖๑ 
ลว.๘มี.ค. ๒๕๖๑

๔๘ จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันและจัดเตรียม 
อาหารว่างสำหรับผู้ปกครองและผู้เข้าร่วมกิจกรรมตาม 
โครงการสานฮนสู่วันสำเร็จการศึกษาปี๒๕๖๑ศูนย์ๆ

๗ ,๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางอาภาภทร์ เกิดสกุล 

ราคาเสนอ ๗,๐๐๐.- บาท

นางอาภาภทร์ เกิดสกุล 

เป็นจำนวนเงินฟ,๐๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัตจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบ ส ั่งช ื้อ /ส ั่งจ ้าง 

เลขท ๒๔๑/๒๕๖๑ 
ลว.๑๙ม.ค. ๒๕๖๑

๔๙ จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการและป้ายซุ้มถ่ายภาพ 
ตามโครงการสานฝืนสู่ว ับ สำเร็จการศึกษาปี๒๕๖๑ศูนย์ฯ

๒ 1๕ ๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านป๋ายสกุลชาย 

ราคาเสนอ ๒,๕๐๐.- บาท

ร้าน บ้านป๋ายสกุลชาย 

J$lm1นวนนน๒1๕๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๒๔๒/๒๕๖๑ 
ลว.๑๙ม.ค. ๒๕๖®)

( นางณ ิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



p ) jลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาค: ).ศ. ๒๕:๖๑

ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ลำดับ

ที่
งานจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ได้รับคัดเลือก
เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๕ 0 จ้างเหมาบริการจัดประดับตกแต่งสถานที่พร้อมเก็บ
ทำความสะอาดสถานท่ีเม่ืองานแล้วเสร็จ
ตามโครงการสาบฝินสู่วันสำเร็จการศึกษาปี๒๕๖๑ศูนย์ฯ

๖ , ๕ ๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายพนม อนุประดิษฐ 

ราคาเสนอ ๖,<£๐๐.- บาท

นายพนม อนุประดิษฐ 

เป็บจำนวนเงิน๖,๔๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลชท ๒๔๓/๒๕๖๑ 
ลว.(ริ)๙ม.ค. ๒๕๖๑

๕๑ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์จัดทำการแสดงผลงาน
ตามโครงการสานฝืนสู่วับสำเร็จการศึกษาปี๒<£๖๑ศูนย์ฯ

๔ ,๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งประเสริฐพาณิชย์ 

ราคาเสนอ ๔,๐๐๐.- บาท

ร้าน รุ่งประเสริฐพาณิชย์ 

เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบ้ติเป็นประโยชนต่์อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๗๖/๒(£๖๑ 
ลว.๑๙มี.ค. ๒(£๖๑

๕๒ จัดซื้อนมโรงเรียบสังกัด สพฐ.จำนวน๓ โรงเรียน 
ก่อนปีดภาคเรียบที่ ๒/๒<£๖๐

๘๗,๐๘๓.๕๒ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่นจำกัด 

ราคาเสนอ ๘๗,๐๘๓.๕๒.- บาท

สหกรณ์โคนมชอนแก่นจำกัด 

เป็นจำนวนเงิน ๘๗,๐๘๓.๕เอ.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยูในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้พ
เลขท ๐๗๗/๒(£๖๑ 
ลว.๒๐ม.ค. ๒(£๖๑

๕๓ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) ๒ ,๐ ๕ ๕ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

ราคาเสนอ ๒,๐๕๕.-บาท

ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

เป ็นจำบวบเงิน ๒,๐๕๕.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ 
คุณสมบัติเป็นประโยชนต่์อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๗๘/๒<£๖๑ 
ลว.๒๓ม.ค. ๒(£๖๑

๕๔ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ๒ ,๔ ๒ ๕ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

ราคาเสนอ ๒1๔๒(ะ.- บาท

ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

เป ็นจำนวนเงิบ ๒,๔๒๕.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชนต่์อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๐๗๙/๒(£๖๑ 
ลว.๒๓มี.ค. ๒<£๖®

๕๕ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) ๑ ,๓๒๗ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

ราคาเสนอ ๑,๗ะ)๗.- บาท

ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

เป็น,จำ'นาบเงิน ๑,๓๒๗.-'บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มี^ณภาพ
คุณสมบัติเป็นปร!:โยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๘๐/๒(£๖® 
ลว.๒๓มี.ค. ๒<£๖®

๕ ๖ จัดซื้อวัสดุสำนักงาบ (สำนักปลัด) ๗ ,๙ ๑๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด 

ราคาเสนอ ๗,๙๑๐.- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด 

^เรชจาบวบเงิบ ๗,๙๑๐.-'นาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณทีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี ๐๘๑/๒(£๖๑ 
ลว.๒๓มี.ค. ๒(£๖๑

( นางพ ิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



6 ^ ลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาค: ) .ศ. ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งานจัดซ ื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๔๗ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) ๑ ,0 0 ๕ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด 

ราคาเสนอ ๑,00๕- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด 

เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐4:.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยูในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสม,นิติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๘๒/๒๕๖๑ 
ลว.๒๓มี.ค. ๒<£๖๑

๕๘ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) ๒ ,๖๘๗ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด 

ราคาเสนอ เอ,๖๘๗.- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด 

เป็■น'จำนวนเงิน ๒1๖๘๗.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๘๓/๒๕๖๑ 
ลว.๒๓มี.ค. ๒(£๖๑

๕๙ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ๑ ,0 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ซาตรีการช่าง 

ราคาเสนอ ๑,๐๐๐.- บาท

ร้าน ซาตรีการช่าง 

เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้พ
เลขท ๐๘๔/๒(£๖๑ 
ลว.๒๓ม.ค. ๒<£๖๑

๖ 0 จัดซื้อวัสดุสำนักงาบ (กองช่าง) ๑ ,๓ ๒ ๔ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

ราคาเลนอ ๑,๓!£>๔.- บาท

ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

เป็นจำนวนเงิน ๑,๗£>๔.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี ๐๘(£/๒(£๖๑ 
ลว.๒๓ม.ค. ๒<£๖๑

๖๑ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) ๒ ,๒ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

ราคาเสนอ เอ,๒0๐.- บาท

ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๘๖/๒<£๖๑ 
ลว.๒๖ม.ค. ๒(£๖๑

๖๒ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเลื่อยยนต์(กองช่าง) 
หมายเลขครุภัณฑ์๐๖๘-๕๕-0๐0๑

๑ ,๗ ๔ 0 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อันดามันการยาง 

ราคาเสนอ ๑,๗๔๐.- บาท

ร้าน อันดามันการยาง 

เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๔๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๒๔รy๒<£๖๑ 
ลว.๒๖มี.ค. ๒<£๖๑

๖๓ จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
ตามโครงการปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตำบลนาคำ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๔ ๙ 0 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สะบายดีอุบลรัตน์ 

ราคาเสนอ ๔๙๐.- บาท

ร้าน สะบายดีอุบลรัตน์ 

^เ&งจำนวนเงิน ๔๙๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๒๔๕/๒(£๖๑ 
ลว.๒๘มี.ค. ๒<£๖๑

( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



6 ) ] ลการดำเน์นการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาค: ) .ศ. ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งานจ ัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาพ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลท ีเ่ลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๖๔ จ้างเหมาบริการจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
ตามโครงการปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตำบลนาคำ 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๘๗๕ วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร ภาโนมัย 

ราคาเสนอ ๘๗๕.- บาท

นางนิภาพร ภาโนมัย 

เป็นจำนวนเงิน ๘๗๕.- บาท

ราคาท ีจ่ัดจ้างอยูใบวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ม คุีณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี ๒๔๖/๒๕๖๑ 
ลว.๒๙ม.ค. ๒๕๖ร)

๖๕: จ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายนํ้าล้น 
ลำห้วยคุมมุมบริเวณ(บานายประเทือง อัมพะรัตน์) 
บ้านสัมพันซ์ หม่ที่ ๗

๓ ๘ ,๐ ๐ 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 
(งบกลาง)

ร้าน ลักคนาพาณิชย์ 

ราคาเสนอ ๓๘,0๐๐.- บาท

ร้าน ลักคนาพาณิชย์ 

เป็นจำนวนเงิน ๓๘,๐๐๐.- บาท

ราคาท ี่จัดจ้างอยูในวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม คุีณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ี่ ๒๔&y b (£ ๖๑ 
ลว.๒๘ม ี.ค. ๒๕๖๑

๖๖ จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเทือการเกษตร 
สายนา นายสุริยะ จันทร์โสมถึงนา นางหนูอาน โนนสา 
บ้านเล้า หม่ท่ี ๘

๒ ๖ ๐ ,๐ ๐ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง 
(เทศบัญญ้ต)

ต้ังจ่ายรายการใหม่

ร้าน พานิซก่อสร้าง 

ราคาเสนอ ๒๖๐,๐ ๐ ๐.- บาท

ร้าน พานิซก่อสร้าง 

เป ็^ททนนน"๒๖๐,๐0๐-บาท

ราคาท ี่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท ีต้ั่งไว้ม ีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๐๒๕/๒๕๖๑ 
ลว.๒ม.ค. ๒๕๖๑

( นางณิศรา ทองโคตร ) 
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี/ผู้อำนวยการกองคลัง



ส" ^ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายใ '1.ศ. ๒๕๖๑

ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ลำดับ

ที่
งานจ ัดซ ื้อจ ัด จ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ได้รับคัดเลือก
เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๑ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิ'บติงานสนับสบุน ๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา เฉียดพรมราช นางสาวเจนจิรา เฉียดพรมราช ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจครูช่วยด ูแล เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ เม.ย.-๓o  เม.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๒๔๘/๒<£๖๑
ทด.นาคำ ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒<£๖๑

๒ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ต๊งานสนับ ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางศรีนวล พรมย่อง นางศรีนวล พรมย่อง ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
สบุบกลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความ ๑ ม.ค.'๓๑ ม.ค.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไวัมีคุณภาพ เลขท ๒๔๙/๒๕๖๑
สะอาดคูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ ลว.®เม.ย. ๒๔๖๑

๓ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาบสนับสบุบ ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพัทจิรา คำอินทร์ นางสาวพัทจิรา คำอินทร์ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ไนวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้า4
กลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาด ๑ เม.ย.-๓๐ เม.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๒๔๐/๒๔๖๑
ศนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๔๖๑
จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสบุน ๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอังคนา แก้วทอง นางสาวอังคนา แก้วทอง ราคาที'จัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารการศึกษา ทต.นาคำ ๑ เม.ย.-๓๐ เม.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๒๔๑/๒๔๖๑

ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสม'บ่ติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๔๖๑
๕ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ตงานสนับสนุน ๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บางสาวจริยา คำหาแก้ว นางสาวจริยา คำหาแก้ว ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจบริหารระบบสารสนเทศการเงิน ๑ เม.ย.-๓๐ เม.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๒๔๒/๒๔๖๑
การคลัง ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๔๖๑

๖ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏินัติงานสนับสนุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล ภูครองแง่ นางสาวดวงกมล ภูครองแง่ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจบริหารระบบสารสบเทศกระบบEGP ๑ เม.ย.-๓๐ เม.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๒๔๓/๒๔๖๑
และE-LAAS ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.®เม.ย. ๒๔๖๑

๗ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏินัติงาบสนับสบุน ๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บางสาวรัตนา แสงกลาง นางสาวรัตนา แสงกลาง ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงานการศึกษางาบสารบรรณ ๑ เม.ย.-๓๐ เม.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๒๔๔/๒๔๖๑

ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท ^เป็^จานวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๔๖®

( นางพ ิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



ส' ^ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษาย') ).ศ. ๒๕๖๑

ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ลำดับ

ที่
งานจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ได้รับคัดเลือก
เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๘ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรนดาปฏิบ้ติงานสนับสบุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายซาตรี วงศ์วิชัย นายขาตรี วงศ์วิชัย ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ ๑ เม.ย.-๓o เม.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี <0๕๕/๖๕๖๑

ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.®เม.ย. ๒๕๖๑
๙ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ตงาบสนับสบุบ ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส ฐานะ นางสาวมธุรส ฐานะ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการบันทึกข้อมูลสถิติสาธารณะ ๑ เม.ย.-๓๐ เม.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๒๕๖/๒๕๖๑
ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๑

๑๐ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบํติงานลนับสบุบ ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บายคักดี้,พิพัฒน์,พงษ์ โยธาทูน นายคักด้ีพิพัฒน์พงษ์ โยธาทูน ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการตกแต่งตัดกิ่งไม้ ๑ เม.ย.-๓๐ เม.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๒๕๗/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณลมบํติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๑
<5)<51 จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสนุบ ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิซาติ ซ่องวาริน นายอภิซาติ ซ่องวาริน ราคาทีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่นภารกิจการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะและซ่อนบำรุง ๑ เม.ย.-๓๐ เม.ย.๖® งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๒๕๘/๒๕๖๑
ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสม'นิติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๑

๑๒ จ้างเหมาบริm บุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสบุน ๗,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมปอง มะลิซ้อน นายสมปอง มะลิซ้อน ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการงานบริการขับรทยนต์กระเซ้าไฟฟ้าเพ่ือ ๑ ม.ค.-๓๑ ม.ค.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๒๕๙/๒๕๖๑
บริการประชาซน ราคาเสนอ ๗1๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓1,£๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ม.ค. ๒๕๖๑

๑๓ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎิบ้ติงาบสนับสบุน ๗,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายวันขัย มหาหิงษ์ นายวันชัย มหาหิงษ์ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการขับรถกู้ชีพ ๑ เม.ย.-๓๐ เม.ย.๖® งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๒๖๐/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๑
๑๕ จ้างเหมาบริการบุคคลธรรนดาปฏิ,มติงานสนับสบุบ ๗,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บายคำพันธ์ สิงห์'น้อย นายคำพันธ์ สิงห์น้อย ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจด้านป็องกันฯซ่วยเหลือพนักงานขับ ๑ เม.ย.-๓๐ เม.ย.๖® งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๒๖๑/๒๕๖ร)
รถบรรทุกนํ้า(พนักงานดับเพลิง) ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,(Too.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๑

( นางพ ิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



ส' ) ลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายใ ).ศ. ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งานจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๑๕ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน ๗,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บายสมจิต ถาอ่อนศรี นายสมจิต ถาอ่อนศรี ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจ่กาขับรถบรรทุกนํ้า ๑ เม.ย.-๓๐ เม.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท๒๖๒/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยฟต่อ ทต.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๑
ร)ร! จ้างเหมาบรการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาบสนับสบุบ ๗,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสามารถ จิตเอ้ือ นายสามารถ จิตเอ้ือ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจด้าน'ปิองกับ*!ช่วยเหลือพนักงานขับ ๑ เม.ย.-๓๐ เม.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๒๖๓/๒๕๖๑
รถบรรทุกนํ้า(พนักงานดับเพลิง) ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็น'ประโย'?เบ์ต่อ ทศ.นาfh ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๑

ร)(ร! จ้างเหมาบรีการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุบ ๗,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอรรถพล บึงมุม บายอรรถพล บึงมุม ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้'Tง
กลุ่มภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกนํ้า ๑ เม.ย.-๓๐ เม.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๒๖๔/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นปรร'โยฟต่อ ทต.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๑
๑๖ จ้างเหมาบรีกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน ๗,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายคำอ้วน สิงห์น้อย นายคำอ้วน สิงห์น้อย ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการขับรถถู้ชีพ ๑ เม.ย.-๓๐ เม.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๒๖๕/๒๕๖๑
ราคาเสนอ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนนิน ๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นปร:;โยขน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๑

๑๗ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงาบสนับสบุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายจิรกิตต์ กัณธรรม นายจิรกิตต์ กัณธรรม ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจงาบดูแลรักษาตับไม้ สนามหญ้า ๑ เม.ย.-๓ 0 เม.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๒๖๖/๒๕๖๑
ทต.นาคำ ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็น'ปร!;โยชน์ต่อ ทด.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๑

๑ Gs จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสนุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บายวิเชียร อ่อนศรี นายวิเชียร อ่อนศรี ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจงาบดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ร) เม.ย.-๓๐ เม.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๒๖๗/๒๕๖๑
ทต.บาคำ ราคาเสนอ ๖1๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖1๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นปร!;โย•เ!'นต่อ ทด.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๑

๑๙ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎิบ้ตงานสนับสนุน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนากร กลางหล้า นายธนากร กลางหล้า ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงานบริการขับรถดู้ ๑ เม.ย.-๓๐ เม.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๒๖๘/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท^ M iจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยฟพ่อ ทต.นาคำ ลว.๑ฌ.ย. ๒๕๖๑

พ
( นางพ ิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สใ ) l การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายใ 'Xศ. ๒ ๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งานจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ไ ด ้รับการคัดเลือกและ 
ราคาทีไ่ ด ้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๒๐ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิ'บติงาบสนับสบุน ๙,0๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ ยาตาแสง นายวิรัตน์ ยาตาแสง ราคาที'จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงาบรักษาความปลอดภัย ๑ เม.ย.-๓ 0 เม.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไ ว มี้คุณภาพ เลขที ๒๖๙/๒๕๖๑
สถานที่ราซ การ ทต.นาคำ ราคาเสนอ ๙,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๙,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๑

๒๑ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสบุบ £9,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอำนาจ สิงห์คำ นายอำนาจ สิงห์คำ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการจัดการชุมชนและสังคม ๑ เม.ย.-๓๐ เม.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว ้ม ีคุณภาพ เลขท ๒๗๐/๒<£๖๑

ราคาเสนอ ๘ ,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๑
๒๒ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสบุบ ๘ ,๙ 00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ เกาะสมบัติ นายสมพงษ์ เกาะสมบ้ต ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้างุ1

กลุ่มภารกิจการประเมินค่าใช้จ่ายฯ ๑ เม.ย.-๓๐ เม.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไ ว ้มีคุณภาพ เลขท ๒๗๑/๒<1๖๑
ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒(เ๖๑

๒๓ จ้างเพทบริกาบุคคลธรรมดาปฎิบ้ติงานสนับสนุบ ๘,๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา ทองดีนอก นางสาวอัจฉรา ทองดีนอก ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการประเมินค่าใช้จ่ายๆ ๑ เม.ย.-๓o เม.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไ ว มี้คุณภาพ เลขที ๒๗๒/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๘,๙๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๑
๒๔ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงาบสนับสบุบ ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนิรุต สีลาทร นายอนิรุต สีลาทร ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการเก็บขยะมูลฝอยทำความสะอาด ๑ เม.ย.-๓๐ เม.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไ ว ้มีคุณภาพ เลขท ๒๗๓/๒๕๖๑
พร้อมเก็บขยะ ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๑

๒๕ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสนน ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุขจร เจริญสุข นางสาวนุขจรี เจริญสุข ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงานบริการทั่วไป ๑ เม.ย.-๓๐ เม.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๒๗ร7๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๑
๒๖ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎิบ้ติงานสนับสบุน ๖,๖๐0 วิธีเฉพาะเจาะจง นางพานทอง มะลิซ้อน นางพานทอง มะลิซ้อน ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาด ๑ เม.ย.-๓๐ เม.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มิคุณภาพ เลขท ๒๗(เ7๒๕๖๑
ห้องประชุม ห้องน้ํา ทต.นาคำ ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท ๗ านวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๕๖๑

( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สใ. ) พารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายใ ) ศ. ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งานจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๒๗ จ้างเหมาบริกากู้ชีพ ๑๒,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายทองม้วน จันทร์โสม นายทองม้วน จันทร์โสม ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ประจำเดือน เมษายน ๒๕:๖๑ ๑ เม.ย.-๓๐ เม.ย.๖๑ หัวหน้าชุดปฏิบ้ติงาน หัวหน้าชุดปฏิบัติงาบ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๒๗๖/๒๕๖®

ราคาเสนอ ๑๒,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐.' บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.®เม.ย. ๒๕๖®
๒๘ จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนา ๑๘ ,00 0 วิธเีฉพาะเจาะจง นายประสิทธ้ิ สีบุบ นายประสิทธ้ิ สิบุบ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ ๑ เม.ย.-๓๐ เม.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๒๗๗/๒๕๖®
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๑๘,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑เม.ย. ๒๕๖®

๒๙ จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนา ๙ ,๑๔ ๙ .๔ ๐ วิธีเอพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ราคาท่ีจัดช้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ัง1ซ้ือ/ส่ังจ้างุ
เด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๘๘/๒๕๖๑
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ราคาเลนอ ๙,๑๔๙.๔๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๙,๑๔๙.๔๐.- บาท คุณสมบัติเป็นปร!!โยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๒เม.ย. ๒๕๖๑

๓๐ จัดช้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๑ ๐,๓ ๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
สำนักปล ัด งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๘๙/๒๕๖๑
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ๑ เม.ย.-๓๐ เม.ย.๖๑ ราคาเสนอ ๑๐,๓๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๓๐๐.- บาท คุณสมบ้ติเป็นประ;โยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๒เม.ย. ๒๕๖®

๓๑ จัดช้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๒ 1๕ ๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท่ีจัดช้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กองซ่าง งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๐๙๐/๒๕๖®
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ๑ เม.ย.-๓๐ เม.ย.๖®) ราคาเสนอ ๒,๕0๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๒;๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นปร!!โยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๒เม.ย. ๒๕๖๑

๓๒ จัดซ้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๔ ,๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๙๑/๒๕๖๑
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ®] เม.ย.-๓๐ เม.ย.๖๑ ราคาเสนอ ๔,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน๔,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๒เม.ย. ๒๕๖๑

๓๓ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการ ๖,๕๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พาบิซก่อสร้าง ร้าน พานิซก่อสร้าง ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
เกษตร บ้านเล้า หมู่ท่ี ๘ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๒๗๙/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๖,๕๐๐.- บาท เป ็นจ ํวพ&เงน๖,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๓เม.ย.๒๕๖๑

( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สไ ) l การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายใ ) .ศ. ๒๕๖๑

ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ลำดับ

ที่
งานจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ได้รับคัดเลือก
เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๓๔ จัดช้ืออุปกรณ!ฟฟ้าท่ีใช้ในการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ' ๔,๔๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอสเอซีรุ่งเรืองพาณิชย์ ร้านเธสเอซีรุ่งเรืองพาณิชย์ ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ตามโรงการโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๙๒/๒๕๖๑
สงกรานต์ พ.ศ.เอ๕๖๑ ราคาเสนอ ๕,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน๕,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๒เม.ย. ๒๕๖๑

๓๔ จ้างเหมาจัดเตรียมสถานท่ีพร้อมทำความสะอาด ๑๐,๔๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายพนม อนุประดิษฐ นายพนม อนุประดิษฐ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ตามโรงการโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ,ช่วงเทศกาล งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๒๘๐/๒๕๖๑
สงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๑ ราคาเสนอ ร>๐,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๔เม.ย.๒๕๖๑

๓๖ จ้างเหมาจัดทำฟ้ายบอกระยะ ป๋ายรณรงค์ ป้ายประซาส้มพับซ์ ๓๔,๗๐๐.๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้านเอสเอซีรุ่งเรืองพาณิชย์ ร้านเอสเอซีรุ่งเรืองพาณิชย์ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้า4
ตามโรงการโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุฃ่วงเทศกาล งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๒๘๑/๒๕๖๑
สงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๓๕,๗๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๕,๗๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๔เม.ย.๒๕๖๑

๓๗ จ้างเหมาจัดประดับตกแต่■ไส[ทบท่ํพร้อมทำความสะอาดและจ้าง ๑๗,๒๔๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายพนม อนุประดิษฐ นายพนม อนุประติษฐ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
จัดหาเครื่องเสียงและเวทีตามโครงการร้อยรักดวงใจ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๒๘๒/๒๕๖๑
ห่วงใยผ้สงอาย พ.ศ.๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๑๗,๒๕๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๗,๒๕๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๔เม.ย.๒๕๖๑

๓๘ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับ ๒๑,๒๔๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางอาภาภัทร์ เกิดสกุล นางอาภาภัทร์ เกิดสกุล ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการร้อยรักดวงใจ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๒๘๓/๒๕๖๑
ห่วงใยผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๒๑,๒๕๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๒®’๒๕๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๔เม.ย.๒๕๖๑

๓๙ จ้างเหมาจัดทำป็ายไวนิลตามโครงการร้อยรักดวงใจ © ,๔ ๐ 0 .0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านป้ายสกุลชาย ร้าน บ้านป้ายสกุลขาย ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
ห่วงใยผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที๖๘๔/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๑1๔๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๔เม.ย.๒๕๖๑
๔๐ จ้างเหมาบริการจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ๔ ๔ ๐ .๐ 0 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญณัฐ วิโย นางสาวกัญญณัฐ วิโย ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง

ตามโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๒๘๕/๒๕๖๑
๔ปี(พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔)รอบเดือนเมษายบ๒๔๖๑(คร้ังท่ีเอ) ราคาเสนอ ๕๕๐.- บาท เป ็น ร ํพ TUเงิน ๕๕๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๒๓เม.ย.๒๕๖®)

f f t r

( นางณิศรา ทองโคตร ) 
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี/ผู้อำนวยการกองคลัง



ส; )ลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษา&ท ).ศ. ๒ ๕๖๑
ของเทคบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิรีจ ัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเสือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเสือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

(ริ!(ริ) จ ้างเหมาบริการจ ัดทำป ้ายไวน ิล ๑ ,๐ ๐ ๐.๐ ๐ วิธเฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านปัายสกุล,ชาย ร้าน บ้านปายสกุลชาย ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่โนวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ตามโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๒๘๖/๒๕๖๑
๔?)(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)รอบเดือนเม'ษายน๒๕๖๑(ครงท่ี๒) ราคาเสนอ๑,๐0๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑,0๐0.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๒๓เม.ย.๒๕๖๑

๔๒ จ้างเหมาบริการตามโครงการต่ออายุโดเมนซื่อเว็บไซด์ ๙ ,๐ ๐ ๐.๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอชั่นโปรจำกัด บริษัท คริเอชั่นโปรจำกัด ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
และบริการพ้ืนท่ีเว็บโฮลด้ิงเทศบาลตำบลบาคำ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๒๘๗/๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ ๒<£๖๑ ราคาเสนอ๙,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๙,0๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ หต.นาคำ ลว.๒๙เม.ย.๒๕๖๑

๔๓ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ ๖๕ ๐ .๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อันดามันการยาง ร้าน อันดามันการยาง ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าจ
ทะเบียน นข ๘๒๘๔ ขอนแก่น งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๒๘๘/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๖๕:๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖£๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๒๔เม.ย.๒๕๖๑
๔ ๔ จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวับและอาหาร ๒ ,๕ ๐ ๐ .๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร ภาโนมัย นางนิภาพร ภาโนมัย ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

ว่างพร้อมเคร่ืองเลียงตามโครงการเบิกค่าเล้ียงรับรอง งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๒๙๐/๒๕๖๑
ในการประชุมสภาทต.นาคำสมัยประชุมสมับสามัญประจำปี!£><£๖๑ ราคาเสนอ ๒,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๐๐.- บาท คุณสมบํติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๒๕เม.ย.๒๕๖๑

๔๕ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๖ ,๖ ๖ ๕ .๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์ศกษ'า ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กองคลัง งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท 0๙๓/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๖,๖๖๕.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๖๕..- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ ลว.๒๔เม.ย.๒๕๖๑
๔๖ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๒,๕๙๕.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด บ.ศึกษาภัณฑ์ขอบแก่น จำกัด ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

สำนักปลัด งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี 0๙๔/๒๕๖0
ราคาเสนอ ๑๒,๕๙๕.- บาท เป็นจำนวนเงิน ร)๒,๕๙๕..- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๒๔เม.ย.๒๕๖๑

๔๗ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๓,๓๓๕.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
สำนักปลัด งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๐๙๕/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๓,๓๓๕.- บาท ^ เป็นจานวนเงิน ๓,๓๓๕..- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๒๔เม.ย.๒๕๖๑

พ '
( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



ส' ) ลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไนรอบ เดิอน เมษาย' ) .ศ. ๒๕๖๑

ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ลำดับ

ที่
งานจัดซื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีจัดชื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ
ผู้!,ด้รันการคัดเลือกและ 

ราคาที่ได้รับคัดเลือก
เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๔๘ จ ัดซ ื้อว ัสด ุคอมพ ิวเตอร ์ 
กองการศ ึกษา

๑,๓ ๒ ๘ .๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด 

ราคาเสนอ ๑,๓๒๘.- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด 

เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๒๘..- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติฟ้นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๐๙๖/๒<£๖๑ 
ลว.๒๔เม.ย.๒๕๖๑

๔๙ จัดซื้อวัลดุไ,ฟ'ฟ้าและวิทยุ 
กองช่าง

๒ ,๕ ๐ ๐ .๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ชาตรีการจ่าง 

ราคาเสนอ ๒,๕0๐.- บาท

ร้าน ซาตรีการช่าง 

เป็บจำนวนเงิน ๒,๕00..- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
ทุรนสบบ้ติฟ้ฟ™ โยชน์ต ่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๐๙๗/๒๕๖๑ 
ล'ว.๒๔เม.ย.๒๕๖๑

๕๐ จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 
สายนา นายทอง พรมไวถึงนา นางนิภาพร 
บ้านหนองขาม หมท่ี ๙

๒ ๑ ๖ ,๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 
(เทศบัญญ้ติ)

ต้ังจ่ายรายการใหม่

ร้าน ลักคนาพาณิชย์ 

ราคาเสนอ ๒๑๖,๐0๐.- บาท

ร้าน ลักคนาพาณิชย์ 

เป็นจำนวนนิน ๒๑๖,00๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติฟ้บประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้า* 
เลขท ๐๒๖/๒๔๖๑ 
ลว.๒มี.ค. ๒๕๖๑

ฟ ื เ ) *
( นางณิศรา ทองโคตร ) 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี/ผู้อำนวยการกองคลัง



ส" ^ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำด ับ
ที่

งานจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ูเ้สนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผูไ้ด ้ร ับการคัดเล ือกและ 
ราคาที่ได ้ร ับคัดเลือก

เหตุผลที่เล ือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๑ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงาบสนับ ๓ ๓ ,0 0 0 วิธ ีเฉพาะเจาะจง นางศรีนวล พรมย่อง นางศรีนวล พรมย่อง ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
สบุบกลุ่มภาร'กิจการบริหารงานรักษาความ ๑ พ.ค.-๓o ก.ย.๖๑ งบประมาณที่ตั้งไว้มีคุณภาพ เลขท ๒๙๑/๒๕๖๑
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคาเสนอ ๓๓,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๓,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๑พ.ค. ๒๕๖๑

๒ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎิบ้ติงาบสนับสบุบ ๕ ๕ ,๕ 00 วิธ ีเฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา เฉียดพรมราช นางสาวเจนจิรา เฉียดพรมราช ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจครูข่วยดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ พ.ค.-๓o ก.ย.๖๑ งบประมาณที่ตั้งไว้มีคุณภาพ เลขที ๒๙๒/๒๕๖๑
ทต.นาคำ ราคาเสนอ ๔๔,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๕๐๐.- บาท คุณสน,บัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑พ.ค. ๒๕๖๑

๓ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎิบ้ติงานสนับสบุน ๓ ๓ ,0 0 0 วิธ ีเฉพาะเจาะจง นางสาวพัทจิรา คำอินทร์ นางสาวพัทจิรา คำอินทร์ ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงาบรักษาความสะอาด ๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.๖๑ งบประมาณที่ตั้งไว้มีคุณภาพ เลขที ๒๙๓/๒๕๖๑
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ ราคาเสนอ ๓๓,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๓,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑พ.ค. ๒๕๖๑

๔ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสบุน ๕ ๕ ,๕ 00 วิธ ีเฉพาะเจาะจง นางสาวอังคนา แก้วทอง นางสาวอังคนา แก้วทอง ราคาที่จัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารการศึกษา ทต.นาคำ ๑ พ.ค.-๓0 ก.ย.๖๑ งบประมาณที่ตั้งไว้มีคุณภาพ เลขท ๒๙๔/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๔๔,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ ลว.๑พ.ค. ๒๕๖๑
๕ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงาบสนับสนุน ๕ ๕ ,๕ 00 วิธ ีเฉพาะเจาะจง บางสาวจริยา คำหาแก้ว นางสาวจริยา คำหาแก้ว ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจบริหารระบบสารสบเทศการเงิบ ๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.๖๑ งบประมาณที่ตั้งไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๒๙๕'๒๕๖๑
การคลัง ราคาเสนอ ๔๔,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑พ.ค. ๒๕๖๑

๖ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎิบ้ตงานสนับสบุน ๓ ๓ ,0 0 0 วิธ ีเฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล ภูครองแง่ นางสาวดวงกมล ภูครองแง่ ราคาที่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ัง1ซ้ือ/ส่ัง'จ้าง
กลุ่มภารกิจบริหารระบบสารสนเทศกระบบEGP ๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.๖๑ งบประมาณที่ตั้งไว้มีคุณภาพ เลขที ๒๙๖/๒๕๖๑
และE-LAAS ราคาเสนอ ๓๓,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๓,๐๐๐.- บาท คุณสมบัตเิป็นประโยชน์ต่อ ทต.,นาคำ ลว.๑พ.ค. ๒๕๖๑

๗ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงาบสนับสนุน ๕ ๕ ,๕ 00 วิธ ีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา แสงกลาง นางสาวรัตนา แสงกลาง ราคาที่จัดจ้างอยู่ใบวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงานการศึกษางานสารบรรณ ๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.๖๑ งบประมาณที่ตั้งไว้มีคุณภาพ เลขท ๒๙๗/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๔๔,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๑พ.ค. ๒๕๖๑

( นางพ ิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุ ) การดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม J. ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

สำดับ 
ที่

งานจัดซื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเสือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๘ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏั'บติงาบสนับสนุน ๓๓,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายซาตรี วงศ์วิขัย นายขาตรี วงศ์วิชัย ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ๑ พ.ค.-๓0 ก.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๒๙๘/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๓๓,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๓,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑พ.ค. ๒๕๖๑
๙ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎิบ้ตงาบสนับสบุน ๓๓,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส ฐานะ นางสาวมธุรส ฐานะ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ใบวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการบันทึกข้อมูลสถิติสาธารณะ ๑ พ.ค.'๓๐ ก.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๒๙๙/๒๕๖๑
ราคาเสนอ ๓๓,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๓,๐0๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑พ.ค. ๒๕๖๑

๑๐ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรนดาปฎิบ้ติงานสนับสบุบ ๓๓,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสักด้ีพิพัฒน์พงษ์ โยธาทูน นายสักด้ีพิพัฒน์พงษ์ โยธาทูน ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการตกแต่งตัดกิ่งไม้ ๑ พ.ค.'๓0 ก.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๓๐๐/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๓๓,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๓,๐๐๐.- บาท คุณสม'นํติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑พ.ค. ๒๕๖๑
(9)6) จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงาบสนับสนุน ๓๗,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บายสมปอง มะลิซ้อน นายสมปอง มะลิซ้อน ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการงานบริการขับรทยนต์กระเข้าไฟฟ้าเพ่ือ ๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๓๐๑/๒๕๖๑
บริการประซาซน ราคาเสนอ ๓๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑พ.ค. ๒๕๖๑

๑๒ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงานสนับสบุน ๓๓,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิซาติ ช่องวารน นายอภิซาติ ซ่องวาริน ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมบำรุง ๑ พ.ค.'๓o ก.ย.๖๑ งบประมาณที่ต้ังไว้มีคุพภาพ เลขที ๓๐๒/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๓๓,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๓,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑พ.ค. ๒๕๖๑
๑๓ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงาบสนับสนุน ๓๗,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายวับขัย มหาหิงษ์ นายวันขัย มหาหิงษ์ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการขับรถกูซึพ ๑ พ.ค.-๓0 ก.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๓๐๓/๒๕๖๑
ราคาเสนอ ๓๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑พ.ค. ๒๕๖๑

๑ร? จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฎิบ้ติงานสนับสนุน ๓๗,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายคำพันธ์ สิงห์น้อย นายคำพันธ์ สิงห์น้อย ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจด้าน'ปืองกันฯช่วยเหลือพนักงานขับ ๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.๖® งบประมาณที,ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๓๐๔/๒๕๖๑
รถบรรทุกนํ้า(พนักงานดับเพลิง) ราคาเสนอ ๓๗,๕๐๐.- บาท เบ็เนจำน่วนเงิน ๓๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑พ.ค. ๒๕๖๑

( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุ' )การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม y ๒๕๖๑

ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ลำดับ

ท ี่

งานจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

(ริ)๕ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุน ๓๗,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมจิต ถาอ่อนศรี นายสมจิต ถาอ่อนศรี ราคาท ีจ่ัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจก่าขับรถบรรทุก'นา ๑ พ.ค.-๓0 ก.ย.๖๑ งบประมาณท ีต้ั่งไว้ม คุีณภาพ เลขท ี๓๐๕/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๓๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบ้ติเรนประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๑พ.ค. ๒๕๖๑
๑๖ จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบ้ต ิงานสนับสบุบ ๓๗,๕๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง นายสามารถ จิตเอ้ือ นายสามารถ จิตเอ้ือ ราคาท ีจ่ัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจด้าน'ปิองกันๆช่วยเหลือพนักงานขับ ๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.๖๑ งบประมาณท ีต้ั่งไว้ม คุีณภาพ เลขท ี ๓๐๖/๒๕๖๑
รถบรรทุกนํ้า(พนักงานดับเพลิง) ราคาเสนอ ๓๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.®พ.ค. ๒๕๖®

๑๗ จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบ้ต งิาบสนับสบุน ๓๗,๕๐๐ ว ิธ เีฉพาะเจาะจง นายอรรถพล บึงมุม นายอรรถพล บึงมุม ราคาท ีจั่ดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการปฏิ'บต๊หน้าที่ขับรถบรรทุกนํ้า ๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.๖๑ งบประมาณท ีต้ั่งไว้ม คุีณภาพ เลขท ี ๓๐๗/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๓๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๑พ.ค. ๒๕๖๑
๑ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน ๓๗,๕๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง บายคำอ้วน สิงห์น้อย บายคำอ้วน สิงห์น้อย ราคาท ี่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการขับรถค ู้ชีพ ๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.๖๑ งบประมาณท ีตังไว้ม ีคุณภาพ เลขท ๓๐๘/๒๕๖๑
ราคาเสนอ ๓๗,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๗,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๑พ.ค. ๒๕๖๑

๑ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ต ิงานสนับสบุน ๓๓,๐๐๐ ว ิธ เีฉพาะเจาะจง นายจิรกิตต์ กัณธรรม นายจิรกิตต์ กัณธรรม ราคาท ีจ่ัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.๖๑ งบประมาณท ีต้ั่งไว้ม ีคุณภาพ เลขท ี ๓๐๙/๒๕๖๑
ทต.นาคำ ราคาเสนอ ๓๓,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๓,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑พ.ค. ๒๕๖๑

๒๐ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมคาปฏิบ้ต ิงาบสนับสบุบ ๓๓,๐๐๐ ว ิธ เีฉพาะเจาะจง นายวิเชียร อ่อนศรี นายวิเชียร อ่อนศรี ราคาท ี่จัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.๖๑ งบประมาณท ีต้ั่งไว้ม ีคุณภาพ เลขท ี ๓๑๐/๒๕๖๑
ทต.บาคำ ราคาเสนอ ๓๓,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๓,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ?'เต.,นาคำ ลว.๑พ.ค. ๒๕๖๑

๒๑ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎินัติงานสนับสบุน ๓๓,๐๐๐ ว ิธ เีฉพาะเจาะจง นายธนากร กลางหล้า นายธนากร กลางหล้า ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ใบวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงานบริการขับรถต ู้ ๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.๖๑ งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ เลขท ี ๓๑๑/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๓๓,๐๐๐.- บาท เป็นจำนจนเงิน ๓๓,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑พ.ค. ๒๕๖๑

ฮ ิ^
( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



ล,11 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม X  ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๒๒ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิ'มติงาบสนับสบุน ๔๕,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ ยาตาแสง นายวิรัตน์ ยาตาแสง ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ัง1ซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงาบรักษาความปลอดภัย ๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๓๑๒/๒๕๖®
สถานที่ราซ การ ทต.นาคำ ราคาเสนอ ๔๕,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๔๕,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑พ.ค. ๒๕๖๑

๒๓ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ตงานสนับสบุบ ๔๔,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอำนาจ สิงห์คำ นายอำนาจ สิงห์คำ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการจัดการชุมชนและสังคม ๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที๓๑๓/๒๕๖®

ราคาเสนอ ๔๔,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๔ ๔ ,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑พ.ค. ๒๕๖๑
๒๔ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงาบสนับส'นบ ๔๔,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ เกาะสมบ้ติ นายสมพงษ์ เกาะลม'น'ติ ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซื้อ/ส่ังจ้าง.

กลุ่มภารกิจการประเมินค่าใช้จ่ายๆ ๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.๖® งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๓๑๕/๒๕๖๑
ราคาเสนอ ๔๔,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๔๔ ,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.®พ.ค. ๒๕๖๑

๒๕ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ตงานสนับสนุบ ๔๔,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา ทองดีนอก นางสาวอัจฉรา ทองดีนอก ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการประเมินค่าใข้จ่ายๆ ๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๓๑๕/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๔๔,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑พ.ค. ๒๕๖๑
๒๖ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิปัติงานสนับสบุบ ๓๓,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนิรุต สีลาทร นายอนิรุต สีลาทร ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการเก็บขยะมูลฝอยทำความสะอาด ๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๓๑๖/๒๕๖๑
พร้อมเก็บขยะ ราคาเสนอ ๓๓,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๓,®๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑พ.ค. ๒๕๖๑

๒๗ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฎิปัติงานสนับสนุน ๓๓,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนุชจ,รี เจริญสุข นางสาวบุซจรี เจริญสุข ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงานบริการทั่วไป ๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๓๑๗/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๓๓,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๓,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑พ.ค. ๒๕๖๑
๒๘ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ติงาบสนับสบุน ๓๓,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางพานทอง มะลิซ้อน นางพานทอง มะลิซ้อน ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความละอาด ๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๓๑๘/๒๕๖๑
ห้องประขุม ห้องบํ้า ทต.นาคำ ราคาเสนอ ๓๓,๐๐๐.- บาท เป็นจำim r tงิน่ ๓๓,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑พ.ค. ๒๕๖๑

( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



ส., ^ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใ,นรอบ เดิอน พฤษภาคม X  ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งานจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๒๙ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบ้ต็งานสนับสบุบ ๓๓,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวทัศนีย์ ลุนพรหม นางสาวทัศนีย์ ลุนพรหม ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาด ๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๓๑๙/๒๕๖๑
ห้องประขุม ห้องบ้ํา ทต.นาคำ ราคาเสนอ ๓๓,๐๐๐.- บาท เป็นจำบวบเงิน ๓๓,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชนต่์อ ทด.นาคำ ลว.๑พ.ค. ๒๕๖๑

๓๐ จ้างเหมาบริกากู้ชีพ ๑๒,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายทองม้วน จันทร์โสม นายทองม้วน จันทร์!สม ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๑ พ.ค.-๓๑ พ.ค.๖๑ หัวหน้าขุดปฎิบ้ติงาน หัวหน้าขุดปฏิบัติงาน งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๓๒๐/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๑๒,๔๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๔๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชนต่์อ ทต.นาคำ ลว.๑พ.ค. ๒๕๖๑
๓๑ จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนา ๑๘,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสิทธี้ สีบุบ นายประสิทธี้ สีบุบ ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง.

เด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ ๑ พ.ค.-๓๑ พ.ค.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๓๒๑/๒๕๖๑
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๑๘,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชนต่์อ ทต.นาคำ ลว.๑พ.ค. ๒๕๖๑

๓๒ จัดชื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนา ๑ ๑ ,๑ ๘ ๒ .๖ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ราคาท่ีจัดช้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
เด ็กเล ็กเทศบาลตำบลนาคำ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๙๘/๒๕๖๑
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ราคาเสบอ ๑๑,๑๘เอ.๖๐.- บาท เป็นจำนวบเงิน ๑๑,๑๘๒.๖๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑พ.ค. ๒๕๖๑

๓๓ จัดชื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สังกัด สพฐ. ๒ ๗ ,๖ ๔ ๙ .๑ ๖ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ราคาท่ีจัดช้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
จำนวน  ๓ โร ง เร ีย น งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๐๙๙/๒๕๖๑
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๓ พ.ค.-๓๑ พ.ค.๖๑ ราคาเสนอ๒๗,๖๔๙.๑๖.- บาท เป ็นจำบวบเงิน ๒๗,๖๔■๘.๑๖.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๓พ.ค. ๒๕๖๑

๓๔ จัดช้ือวัสดุบ้ํามับเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๑ ๒ ,๑ ๑ ๖ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท่ีจัดช้ืออยู่ใบวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
สำน ักปล ัด งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๑๐๐/๒๕๖๑
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๑ พ.ค.-๓๑ พ.ค.๖๑ ราคาเสนอ ๑๒,๑๑๖.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๑๑๖.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑พ.ค. ๒๕๖๑

๓๕ จัดช้ือวัสดุน้ํามับเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๔ ,๐ ๐ 0 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท่ีจัดช้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๐๑/๒๕๖๑
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๑ พ.ค.-๓๑ พ.ค.๖๑ ราคาเสนอ ๔,๐๐๐.- บาท เป็นจำน-วฬ่งิน๔,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑พ.ค. ๒๕๖๑

( นางณ ิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งานจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ไ ด ้รับการคัดเลือกและ 
ราคาทีไ่ ด ้'รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๓ ๖ จัดซ้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๕ , ๓ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท่ีจัดช้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
กองซ่าง งบประมาณท่ีต้ังไ ว มี้คุณภาพ เลขท่ี ๑๐๒/๒๕๖๑
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๑ พ.ค.-๓๑ พ.ค.๖๑ ราคาเสนอ ๕,๓๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์พ่อ ทต.นาคำ ลว.®พ.ค. ๒๕๖®

๓ ๗ จ ัดซ ื้อ ว ัสด ุน ํ้าด ื่ม ๑ , ๒ ๓ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง โรงนํ้าดื่มเนเจอร์วอเตอร์ โรงนํ้าดื่มเนเจอร์วอเตอร์ ราคาท่ีจัดช้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
งบประมาณท่ีต้ังไ ว มี้คุณภาพ เลขท ๑๐๒-๑/๒๕๖๑

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๑ พ.ค.-๓๑ พ.ค.๖๑ ราคาเสนอ ๑1๒๓๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๓๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาค่า ลว.๒พ.ค. ๒๕๖๑
๓ ๘ จัดชื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์สี ๑ ๗ , ๗ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พานิซก'อสร้าง ร้าน พานิซก่อสร้าง ราคาท่ีจัดช้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง

แอล อี ดี(LED TV)tlแบSmart TV ขนาด ๔๐ น้ิว งบประมาณท่ีต้ังไว ้มีคุณภาพ เลขที ๑๐๓/๒๕๖๑
๑ พ.ค.-๓๑ พ.ค.๖๑ ราคาเสนอ ๑๗,๗๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๗,๗๐๐.-บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ ลว.๗พ.ค. ๒๕๖๑

๓ ๙ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมท่อระบายนํ้าห้วย ๔ ๗ ,๐ ๐ ๐ วิธีเอพาะเจาะจง ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่โบวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
คำแจ้ บ้านนาคำ หมู่ท่ี ๑ ตำบลนาคำ (งบกลาง) งบประมาณท่ีต้ังไ ว มี้คุณภาพ เลขท่ี ๓๒๒/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๔๗,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๔๗,๐๐0.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๑®พ.ค. ๒๕๖®
๔ ๐ จ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ๑๐ ,๔ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พานิซก่อสร้าง ร้าน พานิซก่อสร้าง ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

ถนนลาดยางสายข้างวัด บ้านเล้า หมู่ท่ี ๘  ตำบลนาคำ (งบกลาง) - งบประมาณท่ีต้ังไ ว มี้คุณภาพ เลขท ๓๒๓/๒๕๖๑
ราคาเสนอ ๑๐,๔๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑๑พ.ค. ๒๕๖๑

๔ ๑ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมคันคูห้วยคำแจ้ ๑ ๘ ,๗ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
บ้านนาคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาคำ (งบกลาง) งบประมาณท่ีต้ังไ ว มี้คุณภาพ เลขท ๓๒๔/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๑๘,๗๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๗๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑๑พ.ค. ๒๕๖๑
๔ ๒ จ้างเหมาตามโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรซ่อมแซม ๒ ๔ ,๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พานิซก่อสร้าง ร้าน พานิซก่อสร้าง ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง

คันคูลำห้วยคุมมุมนา นายนิคม คำพรหมมา (งบกลาง) งบประมาณท่ีต้ังไ ว มี้คุณภาพ เลขท ๓๒๕/๒๕๖๑
บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาคำ ราคาเสนอ ๒๔,๐๐๐.- บาท^, ป็นจำนวนเงิน ๒๔,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑๖พ.ค. ๒๕๖®

----------------------------' < พ \ ร  -------------------

( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งานจัด ซ้ือจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาทีไ่ด้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๔๓ จ้างเหมาตามโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรซ่อมแซม 
คันคูลำห้วยคุมบุมนา นายบุตรดี บ้านนาคำ หม่ที่๑ 
ตำบลนาคำ

๒ ๔ ,๓ 00 วิธีเฉพาะเจาะจง
(งบกลาง)

ร้าน พานิซก่อสร้าง 

ราคาเสนอ ๒๔,๓๐๐.- บาท

ร้าน พานิจก่อสร้าง 

เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๓๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ 
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๓๒๖/๒๔๖๑ 
ลว.๑๖พ.ค. ๒๔๖๑

๔๔ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ 
หมายเลขทะเบียน ผฃ ๓๑๗๑ ขอนแก่น

๖ ,๓ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง อุ TSR เซอร์วิส 

ราคาเสนอ ๖,๓๐๐.- บาท

อุ* TSR เซอร์วิส

เป็นจำนวนเงิน ๖,๓๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสม'บ้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๓๒๗/๒๔๖๑ 
ลว.๒๑พ.ค. ๒๔๖๑

๔๔ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองซ่าง) ร)0 ,0 ๙ ๕ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ชาตรีการข่าง 

ราคาเสนอ ร)๐,๐๙๔.- บาท

ร้าน ชาตรีการช่าง 

เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๙๕.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ร)๐๔/๒๔๖® 
ลว.๒๑พ.ค.๒๔๖๑

๔๖ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ๒,๗๔๙ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ชาตรีการข่าง 

ราคาเสนอ ๒,๗๕๙.- บาท

ร้าน ชาตรีการช่าง 

เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๔๙.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๑๐๔/๒๔๖ร) 
ลว.๒๑พ.ค.๒๔๖๑

๔๗ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) ๓ ,0๓ ๒ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

ราคาเสนอ ๓,๐๓๒.- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ชอนแก่นจำกัด 

เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๓๒.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๑๐๗/๒๔๖๑ 
ลว.๒๑พ.ค.๒๔๖๑

๔๘ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) ๓,๔๒๖ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

ราคาเสนอ ๓,๔๒๖.- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๒๖.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๑๐๘/๒๔๖๑ 
ลว.๒๑พ.ค.๒๔๖๑

๔๙ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ๗ ,0๒ ๓ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

ราคาเสนอ ๗,๐๒๓.- บาท^

ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

ร*(ปีนจ,าน'วนเงิน ๗,๐๒๓.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๑๐๙/•ร>(£๖๑ 
ลว.๒๑พ.ค.๒๕๖๑

( นางณิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุ ) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม ). ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งานจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๕๐ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศของห้อง 
สำนักปลัด,ห้องนายก,ห้องปลัด,ห้องผู้บริหาร

๑๑,๗๗๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน นํ้าพองแอร์ 

ราคาเสนอ ๑๑,๗๗๐.- บาท

ร้านนํ้าพองแอร์ 

เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๗๗๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไวัมีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๓๒๘/๒๕๖๑ 
ลว.๓๐พ.ค. ๒๕๖ร)

๕ร) จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศของห้อง 
คลัง

๑1๕๕๑.๕๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน นํ้าพองแอร์ 

ราคาเสนอ๑,(£๕๑.๕๐.- บาท

ร้าน นํ้าพองแอร์ 

เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๕๑.๕0.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๓๒๙/๒๕!๖๑ 
ลว.๓๐พ.ค. ๒๕๖๑

๕๒ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศของห้อง 
กองช่าง

๑,๐๗๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน นํ้าพองแอร์ 

ราคาเสนอ๑,๐๗๐.- บาท

ร้าน นํ้าพองแอร์ 

เป ็นจำนวนเงิน ๑,๐๗๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง . 
เลขท ๓๓๐/๒๕๖๑ 
ลว.๓๐พ.ค. ๒๕๖๑

๕๓ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศของห้อง 
กองการศึกษา

๑,๐๗๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน นํ้าพองแอร์ 

ราคาเสนอ๑,๐๗๐.- บาท

ร้าน นํ้าพองแอร์

เป ็นจำนวนเงิน ๑,๐๗๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๓๓๑/๒๕๖๑ 
ลว.๓๐พ.ค. ๒๕๖๑

๕๔ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศของห้อง 
กองการศึกษา

๑,๐๗๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน นํ้าพองแอร์ 

ราคาเสนอ๑,๐๗๐.- บาท

ร้าน นํ้าพองแอร์

rfโนจานวนเงิน ๑,๐๗๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๓๓๒/๒๕๖๑ 
ลว.๓๐พ.ค. ๒๕๖๑

( นางณิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปเ ) ารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน ) .ศ. ๒ ๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จ ังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งาน จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้!ด้รันการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๑ จ้างเหมาบริกากูซีพ ๑ ๒ , 0 ๐ 0 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทองม้วน จันทรโ,สม นายทองม้วน จันทร์โสม ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ๑ มิ.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๑ หัวหน้า1ชุดปฎิบัต๊งาน หัวหน้าชุดปฏิ'บติงาบ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๓๓๓/๒<£๖๑

ราคาเสนอ ๗อ,๐๐0.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยขน่ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑มิ.ย. ๒<£๖๑
๒ จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนา ๑ ๗ , ๔ ๐ 0 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสิทธี้ สีบุบ นายประสิทธึ๋ สีบุบ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ใบวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เด็กเล็กเทศ'นาลตำบลนาคำ ๑ มิ.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๓๓๔/๒๔๖๑
ประจำเดือน มิถนายน ๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๑๗,๔๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๗,๔๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๑มี.ย. ๒<£๖๑

๓ จัดซื้อวัสดุนํ้าดื่ม ๗ ๖ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง โรงนํ้าดี่มเนเจอร์วอเตอร์ โรงนํ้าดื่มเนเจอร์วอเตอร์ ราคาท่ีจัดช้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง -
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๑๑/๒<£๖๑

ประจำเดือน มิถนายน ๒<£๖๑ ๑ มิ.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๑ ราคาเสนอ ๗๖๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗๖๐.-บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑มี.ย. ๒<£๖๑
๔ จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนา ๑ ๐ , ๖ ๗ ๔ . ๓ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ราคาท่ีจัดช้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๑๒/๒๔๖๑
ประจำเดือน มิถุนายน ๒<£๖๑ ราคาเสบอ ๑๐1๖๗๔.๓๐.- บาท เป็นจำบวนเงิน ๑๐,๖๗๔.๓๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑มิ.ย. ๒๔๖๑

๕ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สังกัด สพฐ. ๔ ๒ , ๗ ๘ ๔ . ๗ ๖ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด สหกรณ์เคนมขอนแก่น จำกัด ราคาท่ีจัดช้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
จำนวน ๓ โรงเรียน งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๑๓/๒<£๖๑
ประจำเดือน มิถนายน ๒<£๖®) ๑ มิ.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๑ ราคาเสนอ<£๒,๗๘๔.๗๖.- บาท เป็นจำนวนเงิน 4๒,๗๘๔."๗๖.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑มี.ย. ๒<£๖๑

๖ จัดซ้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน (ร)๔ , © ๗ ๔ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท่ีจัดช้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
สำนักปลัด งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๑๔/๒<£๖๑
ประจำเดือน มิถุนายน ๒<£๖๑ ๑ มิ.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๑ ราคาเสนอ ๑๔,๑๗๕.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๑๗๔.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑มี.ย. ๒๔๖๑

๗ จัดช้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๔ , ๙ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท่ีจัดช้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
กองช่าง งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๑๔/๒๔๖๑
ประจำเดือน มิถบายน ๒<£๖๑ ๑ มิ.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๑ ราคาเสนอ ๔,๙๐๐.- บาท / •' ใปีนจำนวนเงิน ๔,๙๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑มิ.ย. ๒๔๖๑

( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุป ) กรดำเน์นการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน X ศ . ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ท ี่

งานจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้โด้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๘ จัดซ้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๓ , ๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
งานปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ิคุณภาพ เลขท ี่ ๑๑๖/'๒<£๖๑
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ๑ มิ.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๑ ราคาเสนอ ๓,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน๓ ,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทค.นาคำ ลว.๑มี.ย. ๒๕๖๑

๙ จ้างเหมาบริการจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ๑ ๘ , ๕ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร ภาโนมัย นางนิภาพร ภาโนมัย ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
ตามโครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุฃทต.นาคำ งบประมาณท่ีต้ังไว้มิคุณภาพ เลขที ๓๓๕/๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๑๘,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๕:๐๐.- บาท คุณสมบ้ฅิเป็นประโยซน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๕มิ.ย. ๒๕๖๑

๑ ๐ จ้างเหมาบริการจ่อมแซมฝายน้ําล้นห้วยคุมมุม ๙ , ๖ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง -
บ้านนาคำ หมูที่ ๑(นา บายสวย นามวงษ์สา) (งบกลาง) งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๓๓๖/๒<£๖๑

ราคาเสนอ ๙,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๙,๖๐๐.- บาท คุณสมบ้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ล'ว.๕มี.ย. ๒<£๖๑
๑ ๑ จ้างเหมาบริการซ่อมแชมฝายน้ําล้นห้วยคุมมุม ๒ ๑ , ๘ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง

และลำห้วยกุดจอก(นา นายประสิทธิ้ ยมโคตร) (งบกลาง) งบประมาณท่ีต้ังไว้มิคุณภาพ เลขท ๓๓๗/๒๕๖๑
บ้านนาคำน้อย หม่ที่ ๑๒ ตำบลนาคำ ราคาเสนอ ๒®,๘๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๘๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ ลว.(ะมิ.ย. ๒๕๖๑

๑ ๒ จ้างเหมาบริการจ่อมนจมฝายบ้ําล้บห้วยคุมมุม ๒ ๖ , ๖ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ ๗ตำบลนาคำ(จำนวน ๒จุด) (งบกลาง) งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๓๓๘/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๒๖1๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๕มี.ย. ๒๕๖๑
๑ ๓ จ้างเหมาบริการบำรุงรถยนต์ส่วนราซการ ๑ ๒ , ๓ ๓ 0 วิธีเฉพาะเจาะจง นายถนอม โซคลา นายถนอม โชคลา ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง

ทะเบียน บม ๕:๘๗๒ ขอนแก่น งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๓๓๙/๒๕๖๑
ราคาเสนอ ๑๒,๓๓๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๓๓๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๖มิ.ย. ๒๕๖๑

๑ ๕ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) ๓ , ๗ ๘ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด ราคาท่ีจัดช้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
งบประมาณท่ีต้ังไว้มิคุณภาพ เลขท ๑๑๗/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๓,๗๘๐.- บาท _3ป็«จำนวนเงิน๓,๗๘๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๑๙มี.ย. ๒๕๖๑

• พ

( นางณ ิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุป ) ารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน y .ศ. ๒๕๖ร)
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งานจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

SM พ  เบผ ู้เดรับการคัดเลอกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ร)๕ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) ๔ ,๒๗๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

ราคาเสนอ ๓,๗๘๐.- บาท

ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

เป็นจำนวนเงิน๓,๗๘๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๑๑๘/๒(£๖® 
ลว.®๙มี.ย. ๒<£๖๑

ร)๖ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ๑ ๑,๒ ๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โอเอก๊อปปีเซอร์วิส 

ราคาเสนอ ๑๑,๒๐๐.- บาท

หจก.โอเอก๊อปปีเซอร์วิส 

เป็นจำนวนเงิน๑๑,๒๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๑๑๙/๒<£๖๑ 
ลว.®๙มี.ย. ๒<£๖๑

๑๗ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (สำนักปลัด) ๑ ,๖ ๑ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อันดามันการยาง 

ราคาเสนอ ๑,๖๑๐.- บาท

ร้าน อันดามันการยาง 

เป็นจำนวนเงิน๑,๖๑๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง - 
เลขที ๑๒๐/๒<£๖๑ 
ลว.®๙มิ.ย. ๒<£๖๑

๑๘ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ๒ ,๐๘๙ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

ราคาเสนอ ๒,๐๘๙.- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

เป็นจำนวนเงิน๒,๐๘๙.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๑๒๑/๒<£๖๑ 
ลว.๒๒มี.ย. ๒๕๖®

๑๙ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) ๘,๗๒๙ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

ราคาเสนอ ๘,๗๒๙.- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

เป็นจำนวนเงิน๘,๗๒๙.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ®๒๒/๒<£๖® 
ลว.๒๒มิ.ย. ๒£๖๑

๒๐ จัดซื้อวัสดุการศึกษา (กองการศึกษา) ๒ ,๑๖๘ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

ราคาเสนอ ๒,๑๖๘.- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

เป็นจำนวนเงิน๒,๑๖๘.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็บประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ี ๑๒๓/๒<£๖๑ 
ลว.๒๒มี.ย. ๒<£๖๑

๒๑ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานดรัว(กองการศึกษา) ๑ ,๙ ๒ ๕ ว ิธ เีฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์■ขอนแก่นจำกัด 

ราคาเสนอ ๑,๙๒๕:.- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

เป็!m ใ!วนเงิน๑ ,๙๒๕:.- บาท

ราคาท ี่จัดซ้ืออยูในวงเงิน 
งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม คุีณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ท*!.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๑๒๔/๒<£๖๑ 
ลว.๒๒มิ.ย. ๒<£๖๑

S T

( นางณิศรา ทองโศตร ) 
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุป. )ารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน ) | .ศ. ๒๕๖๑

ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ลำดับ

ที่
งานจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ได้รับคัดเลือก
เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๒๒ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ( สำนักปลัด ) ๑๒,๙ ๖๒ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

ราคาเสนอ ๑๒,๙๖๒.- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอบแก่นจำกัด 

เป็น'จำนวนเงิน๗อ,๙๖๒.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี ๑๒๕/๖๕๖ร) 
ลว.๒๒มี.ย. ๒๕๖๑

๒๓ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคล ัง) ๔ ,๔๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

ราคาเสนอ ๕,๕๐๐.- บาท

ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

เป็นจำนวนเงิน๕,๕๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยูในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชนต่์อ ทด.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี ๑๒๖/๒๕๖ร, 
ลว.๒๒มี.ย. ๒๕๖๑

๒๔ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองซ่าง) ๖ ,๓ ๑ ๓ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์เจริญขอนแก่น 

ราคาเสนอ ๖,๓®๓.- บาท

หจก.ทรัพย์เจริญขอนแก่น 

เป็นจำนวนเงิน๖,๓๑๓.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยูในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง . 
เลขท ๑๒๗/๒<£๖๑ 
ลว.๒๒มิ.ย. ๒<£๖๑

๒ ๔ จัดซื้อธงชาติและธงตราสัญญลักษณ์ 
รัชกาลที่ ๑0

๙ ๒ ,๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พานิซก'อสร้าง 

ราคาเสนอ ๙๒,๐0๐.- บาท

ร้าน พานิซก'อสร้าง 

เป็นจำนวนเงิน๙๒,๐๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ท!(1.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๑๒๘/๒<£๖๑ 
ลว.๒๙มิ.ย. ๒<£๖๑

๒ ๖ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
จำนวน ๓ ซุ้ม

๒๘,๐๐0 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พานิจก่อสร้าง 

ราคาเสนอ ๒๘,๐๐๐.- บาท

ร้าน พานิซก่อสร้าง 

เป็นจำ,ชรนเงิน ๒๘,0๐0.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทเท.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี ๓๔๐/๒<£๖๑ 
ลว.๒๙มี.ย. ๒<£๖๑

a n *
( นางณิศรา ทองโคตร ) 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี/ผู้อำนวยการกองคลัง



ลรุปi  ) รดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดอน กรกฎาคม )n.ศ. ๒๕๖๑
______ ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น_______

ลำดับ
ที่

งานจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๑ จ้างเหมาบ,ริกากู้ชีพ ๑๒,๔๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายทองม้วน จันทร์โสม นายทองม้วน จันทร์โสม ราคาที'จัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒£๖๑ ๑ ก,ค.-๓๑ ก.ค.๖๑ หัวหน้าชุดปฏิบตงาน หัวหน้าชุดปฏิบ้ติงาน งบประมาณท่ีต้ังโว้มีคุณภาพ เลขท ๓๔๑/๒£๖๑

ราคาเสนอ ๑๒,๔๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๔๐๐.- บาท คุณสมบัตเิป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ก.ค. ๒£๖๑
๒ จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนา ๑ ๘ ,๐ 00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสิทธี้ สีบุบ นายประสิทธี้ สีบุบ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ ๑ ก.ค.-๓๑ ก.ค.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๓๔๒/๒£๖๑
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒£๖๑ ราคาเสนอ ๑๘,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ก.ค. ๒£๖๑

๓ จดซอวสด ุนาดม ๑,๒๓๐ วิธีเฉพาะเจาะจง โรงนํ้าดื่มเนเจอร์วอเตอร์ โรงนํ้าดื่มเนเจอร์วอเตอร์ ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง -
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๒๙/๒£๖®

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒£๖๑ b ก.ค.-๓๑ ก.ค.๖๑ ราคาเสนอ ๑,๒๓๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๓๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๒ก.ค. ๒£๖๑
(ริ1 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนา ๑ ๐,๑ ๖๖ .๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เด ็กเล ็กเทศบาลตำบลนาคำ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๓๐/๒£๖๑
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒£๖๑ ราคาเสนอ ๑๐,๑๖๖.- บาท เป็นจำนวบเงิน ๑๐,๑๖๖.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๒ก.ค. ๒£๖๑

๕ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สังกัด สพฐ. ๕ 0 ,๒๗๑.๒๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด สหกรณ์โคนม‘บอนแก่น จำกัด ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
จ ำน วน  ๓ โรง เร ีย น งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๓๑/๒£๖๑
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒£๖๑ ๒ ก.ค.-๓๑ ก.ค.๖๑ ราคาเสนอ£๐,๒๗ร).๒๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน (To,๒๗๑.๒๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๒ก.ค. ๒£๖๑

๖ จัดซ้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๑๒,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
สำน ักปล ัด งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๓๒/๒£๖๑
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒£๖๑ เรว ก.ค.-๓๑ ก.ค.๖๑ ราคาเสนอ ๑๒,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๒ก.ค. ๒£๖๑

๗ จัดซ้ือวัสดุ'นามันเซ้ือเพลิงและสารหล่อลน ๔ ,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
งานป๋องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๓๓/๒£๖๑
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒£๖๑ ๒ ก.ค.-๓๑ ก.ค.๖๑ ราคาเสนอ ๔,๐๐๐.- บาท ^ เป็นจำนวนเงิน๔,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๒ก.ค. ๒£๖๑

พ

( นางณิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปเ )ๅรดาเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม )พ.ศ. ๒๕๖๑
______ ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น_______

ลำดับ
ที่

งานจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๘ จัดซ้ือวัสดุบ้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน 
กองซ่าง
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

๖ , ๖ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง

๒ ก.ค.-๓๑ ก.ค.๖๑

หจก.อุบลรัตน์บริการ 

ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท

หจก.อุบลรัตน์บริการ 

เป็นจำนวนเงิน๖,๖๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดช้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสนบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ๆง 
เลขท ๑๓๔/๒๔๖๑ 
ลว.๒ก.ค. ๒๔๖๑

๙ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ๔,๗๗๕ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

ราคาเสนอ ๔,๗๗๕.- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

เป็นจำนวนเงิน๔,๗๗๔.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประ:โยชน์ต่อ ทด.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๑๓๔/๒๔๖๑ 
ลว.๑๓ก.ค. ๒๔๖๑

๑ ๐ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ๒ ,๕ ๓ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

ราคาเสนอ ๒,๕๓๐.- บาท

ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

เป็นจำนวนเงิน๒,๕๓๐.- บาท

ราคาท่ีจัดช้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง • 
เลขท ๑๓๖/๒๔๖๑ 
ลว.๑๓ก.ค. ๒๔๖๑

๑๑ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) ๓,๓๓๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

ราคาเสนอ ๓,๓๓๐.- บาท

ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

เป็นจำนวนเงิน๓,๓๓๐.- บาท

ราคาท่ีจัดช้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.น'าคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๑๓๗/๒๔๖๑ 
ลว.๑๓ก.ค. ๒๔๖๑

๑๒ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ๒๔,๔๔๕ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จุฬาธรจำกัด 

ราคาเสนอ ๒๔,๔๔๕.- บาท

บริษัท จุหาธรจำกัด 

เป็นจำนวนเงิน๒,๔๔๔.- บาท

ราคาท่ีจัดช้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี ๑๓๘/๒๔๖๑ 
ลว.๑๓ก.ค. ๒๔๖๑

๑ ๓ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (กองซ่าง) ๒ ,๗๗๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ‘ชาตรีการช่าง 

ราคาเสนอ ๒,๗๗๐.- บาท

ร้าน ชาตรีการช่าง 

เป็นจำนวนเงิน๒,๗๗๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๑๓๙/๒๔๖๑ 
ลว.๑๓ก.ค. ๒๔๖๑

๑ ๔ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ๘ ๙ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอสเอซีรุ่งเรืองพาณิชย์ 

ราคาเสนอ ๘๙๐.- บาท

ร้าน เอสเอซีรุ่งเรืองพาณิชย์ 

^เ&tfจ'โนวนเงิน ๘๙๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๑๔๐/๒๔๖๑ 
ลว.๑๓ก.ค. ๒๔๖๑

( นางณิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุป1 )ารด0าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคร )พ.ศ. ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งานจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาทได้รับคัดเลอก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๑๕ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ' ๓ ,๑๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ชาตรีการช่าง 

ราคาเสนอ ๓,๑๐๐.- บาท

ร้าน ชาตรีการช่าง 

เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยูในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี ๑๔๑/๒๕๖๑ 
ลว.๑๓ก.ค. ๒๕๖๑

๑๖ จัดซื้อวัสดุเคมีเพื่อเติมถังดับเพลิง 
(นํ้ายาเคมีแห้ง)

๔ ๕ ,๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พานิซก่อสร้าง 

ราคาเสนอ ๔๕,๐๐๐.- บาท

ร้าน พานิซก่อสร้าง 

เป็นจำนวนเงิน ๔๕,๐๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ 
คุณสม'ช้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทพ.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๑๔๒/๒๕๖๑ 
ลว.๑๓ก.ค. ๒๕๖๑

๑๗ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ๔ ,๘๒๖ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

ราคาเสนอ ๔,๘๒๖.- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๒๖.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง • 
เลขท ๑๔๓/๒๕๖๑ 
ลว.๑๓ก,ค. ๒๕๖๑

๑๘ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) ๔ ,๘ ๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

ราคาเสนอ ๔,๘๐๐.- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

เป็นจำนวนเงิน ๔1๘๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสม'นิติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๑๔๔/๒๕๖๑ 
ลว.๑๓ก.ค. ๒๕๖๑

๑๙ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๑๘ 
(งานป้องกันๆ)

๒,๘๕๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน แจ๊คคอมพิวเตอร์ 

ราคาเสนอ ๒,๘๕๐.- บาท

ร้าน แจ๊คคอมพิวเตอร์ 

เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๕๐’- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๓๔๓/๒๕๖๑ 
ลว.๑๓ก.ค. ๒๕๖๑

๒๐ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๑๓ 
(งานจัดเก็บรายได้)

๓๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน แจ๊คคอมพิวเตอร์ 

ราคาเสนอ ๓๐๐.- บาท

ร้าน แจ๊คคอมพิวเตอร์ 

เป็นจำนวนเงิน ๓๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๓๔๔/๒๕๖๑ 
ลว.๑๓ก.ค. ๒๕๖๑

๒๑ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ 
ทะเบียน นฃ ๘๒๘๔ ขอนแก่น

๕,๑๑๘.๓๕ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เค เค ทีขอนแก่น จำกัด 

ราคาเสนอ ๕,๑๑๘.๓(ะ.- บาท

บ.เค เค ทีขอนแก่น จำกัด 

jSlvrffnnvfiv ๕,๑๑๘.๓1ะ.- 'บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยซน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๓๔๕/๒๕๖๑ 
ลว.๑๓ก.ค. ๒๕๖๑

( นางณิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปk ,)ารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใบรอบ เดือน กรกฎาคม )พ .ศ. ๒๕๖๑
_______ของเทศบาลตำบลนาค0ๆ  อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น_______

ลำดับ
ท ี่

งานจัดซื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
<รพ่ พ  <น 4ราคาทได้รับคัดเลอก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๒๑ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ ๑,๗๔๙.๙๙ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เค เค ทีขอบแก่น จำกัด บ.เค เค ท ขีอบแก่น จำกัด ราคาท ีจั่ดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ทะเบียน ชง ๖๑๐๐ ชอนแก่น งบประมาณท ี่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ เลขที ๓๔๖/๒๔๖๑

ราคาเสนอ ๑,๗๔๙.๙๙.- บาท เป ็นจำนวนเงิน ๑,๗๔๙.๙๙.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑๓ก.ค. ๒๔๖๑
๒๒ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราซการ ๒,๓๗๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อันดามันการยาง ร้าน อันดามันการยาง ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

ทะเบียน ผฃ ๓๑๗๑ ขอนแก่นและนข ๘๒๘๔ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๓๔๗/๒๔๖๑
ขอนแก่นและเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ราคาเสนอ ๒,๓๗๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๗๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑๓ก.ค. ๒๔๖๑

๒๓ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ๔๙,๘๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พานิซก่อสร้าง ร้าน พานิซก่อสร้าง ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบ ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง •
เพื่อการเกษตร บ้านโนนราศรี หมู่ท่ี ๒ (งบกลาง) งบประมาณที'ต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๓๔๘/๒๔๖๑

ราคาเสนอ ๔๙,๘๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๔๙,๘๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑๓ก.ค. ๒๔๖๑
๒๔ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ๓๘,๒๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พานิซก่อสร้าง ร้าน พานิซก่อสร้าง ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เพื่อการเกษตร บ้านหนองแวง หมู่ท่ี ร)๐ (งบกลาง) งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๓๔๙/๒๔๖๑
ราคาเสนอ ๓๘,๒๐๐.- บาท เป ็นจำนวนเงิน ๓๘,๒๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโย'ซบ์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑๓ก.ค. ๒๔๖๑

๒๔ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) G),ร)0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ชาตรีหารช่าง ร้าน ชาตรีหารช่าง ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๔๔/๒๔๖๑

ราคาเสนอ ๑,๑๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงินร),๑๐๐”- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑๖ก.ค. ๒๔๖๑
๒๖ จ้างเหมาบริการจัดเตรียมอาหารว่างพร้อม ๒,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร ภาโนมัย นางนิภาพร ภาโนมัย ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เครื่องดื่มตามโครงการๆ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๓๔๐/๒๔๖๑
ราคาเสนอ ๒,๐๐๐.- บาท เป ็นจำนวนเงิน ๒,๐0๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑๘ก.ค. ๒๔๖๑

๒๗ จ้างเหมาบริการ'จัดทำป้าย'โครงการขนาด๑.เอ*๒.๕ม. ๑,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉ พ า ะ เจ า ะ จ ง ร้าน สะบายดีอุบลรัตน์ ร้าน สะบายดีอุบลรัตน์ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส ั่งซ ื้อ /ส ั่งจ ้าง

ตามโครงการปลูกป่าข ุมขนในเฃตเทศบาลตำบลบาคำ งบ ประมาณท่ีตั้งไว้มีคุณภาพ เลขท ๓๔๑/๒๔๖๑
(รักษ์'นา รักป่า รักแผ่นดินตามพระราชเสาวนีย์ๆ) ราคาเสนอ ๑,๐๐๐.- บาท ^ เรชจาบ วบ เง ิน  ๑,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑๘ก.ค. ๒๔๖๑

พ

( นางณิศรา ทองโคตร 1)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุป^ ,)ารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม )พ.ศ. ๒๕๖๑
______ ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น_______

ลำดับ
ที่

งานจ ัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ใต้'รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๒๘ จัดซ้ือกล้าพันธ์ตับยางนา
ตามโครงการปลูกฟ ้าข ุมซบใบเขตเทศบาลตำบลบาคำ
(รักษ์'นา รักป่า รักแผ่นดินตามพระราซ เสาวนีย์ฯ)

๒ ,๐ ๐ 0 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนูศิลป๋ เสริฐ์ภูเขียว 

ราคาเสนอ ๒,๐00.- บาท

นายธนูศิลป๋ เสริฐ์ภูเขียว 

เป็นจำนวนเงิน!อ,๐ ๐ ๐ .- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๑๔๖/เอ<£๖๑ 
ลว.๑๘ก.ค. ๒๔๖๑

๒๙ จัดซ้ือวัสดุการศึกษา
กองการศึกษา

๑๔,๗ ๖ ๙ .๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด 

ราคาเสนอ ๑๔,๗๖๙.- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด 

เป็นจำนวนเงิน๑๕;,๗๖๙.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยูใบวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโย'ชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี ๑๔๗/๒(1๖๑ 
ลว.๒๖ก.ค. ๒๔๖๑

๓๐ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ๑ ,๓ ๐ ๐ .๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ซาตรีการซ่าง 

ราคาเสนอ ๑,๓00.- บาท

ร้าน ชาตรีการข่าง 

เป็นจำนวนเงิน๑,๓๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยูใบวงเงิน 
งบประมาณท ีต้ั่งไว้มีคุฌภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง . 
เลขท ๑๔๘/๒๔๖๑ 
ลว.๒๖ก.ค. ๒๔๖๑

๓๑ จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน
กองการศึกษา

๓ ,๘ ๘ ๕ .๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

ราคาเสนอ ๓,๘๘๔.- บาท

ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

เป็นจำนวนเงิน๓1๘๘๕:.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี ๑๔๙/๒๔๖๑ 
ลว.๒๖ก.ค. ๒๔๖๑

๓๒ จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ๑,๕ ๐ ๕ .๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

ราคาเสนอ ๑,๔๐๔.- บาท

ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

เป็นจำนวนเงิน๑,๕๐๕:’- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี ๑๔๐/๒๔๖๑ 
ลว.๒๖ก.ค. ๒๔๖๑

๓๓ จัดซ้ือวัสดุการศึกษา
กองการศึกษา

๑ ๕,๗ ๖ ๙ .๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด 

ราคาเสนอ ๑๔,๗๖๙.- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ชอนแก่น จำกัด 

เป็นจำนวนเงิน๑๕:,๗๖๙.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท่ี ๑๔๗/๒๔๖๑ 
ลว.๒๖ก.ค. ๒๔๖๑

๓๔ จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันและจัด!,ตรียม 

อาหารว่างพร้อมเครื่องด ื่มตามโครงการประขุมสภาฯ

๒ 1๔๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร ภาโนมัย 

ราคาเสนอ ๒,๕00- บาท

นางนิภาพร ภาโนมัย

บวบเงิบ ๒,(Too.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ใบวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใ'บส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๓๔๒/๒๔๖๑ 
ลว.๓๑ก.ค. ๒๔๖๑

ส ืใ A
( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุ'ข. .̂ ทรดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม ศ. ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที,

งานจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๑ จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนา ๑ ๘ ,0 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสิทธี้ สีบุบ นายประสิทธ สีบุบ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ัง'จ้าง
เด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ ๑ ล.ค.-๓๑ ล.ค.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๓๔๓/๒๔๖๑
ประจำเดือน สิงหาคม ๒(1๖๑ ราคาเสนอ ๑๘,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐.- บาท คุณสมนิฬิเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ส.ค. ๒๔๖๑

๒ จ้างเหมาบริกากู้ซีพ ๑๒,๔๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายทองม้วน จันทร์โสม บายทองม้วน จันทร์โสม ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๔๖๑ ๑ ส.ค.-๓® ส.ค.๖๑ หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน หัวหน้าชุดปฏิบัติงาบ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๓๔๔/๒๔๖๑

ราคาเสนอ ๑๒,๔๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๔๐๐.- บาท คุณสมนิติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ส.ค. ๒๔๖๑
๓ จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนา ๑ ๑,๑ ๘ ๒ .๖๐ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง *

เด ็กเล ็กเทศบาลตำบลนาคำ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๔๑/๒๔๖๑
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๔๖๑ ราคาเสนอ ๑®,®๘๒.๖๐.- •บาท เป็นจำบวบเงิน ๑®,®๘๒.๖๐.- บาท คุณสมนิติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ส.ค. ๒๔๖๑

๕ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สังกัด สพฐ. ๕๕,๒๙๘.๓๒ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
จำน วน  ๓ โรง เร ีย น งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๔๒/๒๔๖๑
ประจำเดือน สิงหาคม ๒(£๖๑ ๑ ล.ค.-๓® ล.ค.๖® ราคาเสนอ๕๕,๒๙๘.๓๒.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๕๕,๒๙๘.๓๒.- บาท คุณลพ้ติเป็นปรร;โยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ส.ค. ๒๔๖๑

๕ จัดซ้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๑ ๕ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
(สำนักปลัด) งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๔๓/๒๔๖๑
ประจำเดือน สิงหาคม เอ£๖๑ (51 ส.ค.-๓๑ ล.ค.๖® ราคาเสนอ ๑๕:,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑(£,๐๐๐.- บาท คุณสมบ้ติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ส.ค. ๒๔๖๑

๖ จัดซ้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๕ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
(งาน{เองกันและบรรเทาสาธารณภัย) งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๑๔๔/๒๔๖๑
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๔๖๑ ๑ ล.ค.-๓๑ ล.ค.๖๑ ราคาเสนอ (£,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๕,0๐๐.- บาท คุณสมนิติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ส.ค. ๒๔๖๑

๗ จัดซ้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๔ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กองช่าง งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๑๔๔/๒๔๖๑
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ๑ ส.ค.-๓® ส.ค.๖® ราคาเสนอ ๔,๐๐๐.- บาท ^ ปีน'จานวนเงิน ๔1๐๐๐.- บาท คุณสมนิติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ส.ค. ๒๔๖๑

พ

( นางณิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี/ผู้อำนวยการกองดลัง



1) ผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม ) ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เสือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๘ จ ัดซ ื้อว ัสดน ํ้าด ื่ม ๖๕๐ ว ิธ เีฉพาะเจาะจง โรงนํ้าดื่มเนเจอร์วอเตอร์ โรงนํ้าดื่มเนเจอร์วอเตอร์ ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๔๖/๒๔๖๑

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๖๔๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖๔๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ส.ค. ๒๔๖๑
๙ จัดซื้อธงอักษร,ผ้าประดับฟ้า-ขาว,ดอกไม้ ๒ ๘ ,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พานิซก่อสร้าง ร้าน พานิชก่อสร้าง ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

ประดับตกแต่งตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑(£๗/!อ(£๖๑

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกีตตี้พระบรมราชินีนาถ คุณสมบัติเป็นประโย'#น์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๓ส.ค. ๒๕๖{ร)
ในรัขกาลที่๙เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนม #
พรรษา๘๖พรรษา๑๒สิงหาคม๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๒๘,๖๐๐.- บาท เป็นจำบวนเงิน ๒๘,๖๐๐.- บาท

๑๐ จ ัด ซ ื้อ ว ัสด ุอ ุป ก รณ ์ต าม โค รงก าร ๓ ๓ ,๖๙ ๕ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ฉัตรพรการค้า ร้าน ฉัตรพรการค้า ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตำบลนาคำ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๑๔๘/๒๔๖๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑ ราคาเสนอ ๓๓,๖๙๔.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๓,๖๙๔.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ ลว.๓ส.ค. ๒๔๖๑

(ร)(ร) จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ๗,๓๐๘ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สาครเซ็นต์เตอร์ ร้าน สาครเซ็นต์เตอร์ ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ร่างเทศบัญญ้ติฯปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยบายสาคร จันทิหล้า โดยนายสาคร จันทิหล้า งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๓๔dyfe๔๖๑
และแบบปร.๔,ปร.๕ ราคาเสนอ ๗,๓๐๘.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๓๐๘.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๒ส.ค. ๒๔๖๑

๑๒ จ้างเหมาบริการจัดทำปัายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย ๗,๐0๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พานิชก่อสร้าง ร้าน พานิชก่อสร้าง ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๓๔๖/๒๔๖๑
เจ้าสิริกิตต้ี'ๆ ราคาเสนอ ๗,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๓ส.ค. ๒๔๖๑

๑๓ จ้างเหมาบริการจัดตกแต่งสถานท่ีพร้อมทำ (ริ))๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร ภาโนมัย นางนิภาพร ภาโนมัย ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ความสะอาดสถานที่ตามโครงการเฉลิม งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๓๔๗/๒๔๖๑
พระเกยรดสมเดจพระนางเจาสรกตตฯ ราคาเสนอ ๑,๔๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๓ส.ค. ๒๔๖๑

©๔ จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการ (ริ),๐๘๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ป้านป้ายสกุลขาย ร้าน;&าบป้ายสกุลขาย ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(๒๔๖๑-๒๔๖๔) ร ' ^ .... งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๓๔๘/๒๔๖๑
เพิ่มเติม/ฟลี่ยบแปลงฉบับที่๓ทต.นาคำ ราคาเสนอ ๑, เป็บจำบวนนิน ๑,๐๘๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๖ส.ค. ๒๔๖๑1

( นางณศรา ทองเคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี/ผู้อำนวยการกองคลัง



1.]ผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม ). ๒๕๖๑

ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ลำดับ

ที่
งานจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ได้รับคัดเลือก
เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ร)๕ จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันและ ๒1๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร ภาโนมัย นางนิภาพร ภาโนมัย ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
เตรียมอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมตามโครงการ งบประมาณท่ีต้ังไวัมีคุณภาพ เลขท่ี ๓๕๙/๒๕๖๑
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี๓วันท่ี๘ส.ค.๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๒,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยซน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๖ส.ค. ๒๕๖๑

๑๖ จัดช้ือผ้าประดับฟ้า-ขาว,ดอกไม้ประดับตกแต่ง ๓ ๐,๐ ๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พานิขก่อสร้าง ร้าน พานีซก่อสร้าง ราคาท่ีจัดช้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท่ี ๑๕๙/๒๕๖๑
พระบรมราชินีนาถในรัขกาลท่ี๙ฯ ราคาเสนอ ๓๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๙ส.ค. ๒๕๖๑

๑๗ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) ๓ ,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษากัณฑ์ขอนแก่นจำกัด บ.ศึกษากัณฑ์ขอนแก่นจำกัด ราคาท่ีจัดช้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง .
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๖๐/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๓,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน๓,๐๐๐.- บาท คุณสมบ้ติเป็นประโย๗ ต่อ ทต.บาคำ ลว.๙ส.ค. ๒๕๖๑
๑๘ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) ๓,๓๗๘ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษากัณฑ์ขอนแก่นจำกัด บ.ศึกษากัณฑ์ขอนแก่นจำกัด ราคาท่ีจัดช้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง

งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๖๑/๒๕๖๑
ราคาเสนอ ๓,๓๗๘.- บาท เป็นจำนวนเงิน๓,๓๗๘.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๙ส.ค. ๒๕๖๑

๑๙ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมเสริม ๗ ,๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ขาตรีการช่าง ร้าน ขาตรีการช่าง ราคาท่ีจัดช้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
สร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประจำปี งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๖๒/๒๕๖๑
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๗,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน๗,๐๐๐.- บาท คุณสมบํติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑๙ส.ค. ๒๕๖๑

๒๐ จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการ ©,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สะบายดีอุบลรัตน์ ร้าน สะบายดีอุบลรัตน์ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
อบรมเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับกฎหมายประจำปี งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุftjภาพ เลขที ๓๖๐/๒๕๖๑
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๑,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑๔ส.ค. ๒๕๖๑

๒๑ จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวับและ ๘,(5)00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร ภาโนมัย นางนิภาพร ภาโนมัย ราคาท่ีจัตจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง
เตรียมอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมตามโครงการ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๓๖๑/๒๕๖๑
อบรมเสริมสร้างความรู้เกียวกับกฎหมายประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๘,๑๐๐.- บ าท ^ ^โป็นจานวนเงิน ๘,๑๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑๕ส.ค. ๒๕๖๑

พ ~
( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุน }กรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม ศ. ๒๕๖๑
ของเทคบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งานจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๒๒ จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันและ 
เตรึยมอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมตามโครงการ 
เบิกค่าเล้ียงรับรองในประชุมสภาเทศบาลตำบล 
นาคำสมัยสามัญสมัยท่ี๓ประจำปี๒<1๖๑

๒ ,๕ 0๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร ภาโนมัย 

ราคาเสนอ ๒,๕๐๐.- บาท

นางนิภาพร ภาโนมัย 

เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยูใบวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ

คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที ๓๖๒/๒<£๖๑

ลว.๑๕;ส.ค. ๒๕!๖๑
๒๓ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมหอถังภายในบริเวณ 

เทศบาลตำบลนาคำ
๕ ๔ ,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 

(งบใข้สอยสำนักปลัด)
ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง 

ราคาเสนอ ๕๔,๐๐๐.- บาท

ร้าน รุ่งนภาก่อสร้าง 

เป็นจำนวนเงิน ๕๔,๐๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที ๓๖๓/๒<£๖๑ 
ลว.๑๗ส.ค. ๒<£๖®

๒๔ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
เพ่ือการเกษตรสายบ้านนาคำ หมู่ที่ ๑ เช่ือม 
บ้านหนองขาม หมู่ท่ี ๙ ตำบลนาคำ

๘ ๖,๗ ๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 
(งบกลาง)

ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ 

ราคาเสนอ ๘๖,๗๐๐.- บาท

ร้าน สัมพันธ์พาณิซย์ 

เป็นจำนวนเงิน ๘๖,๗๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขท ๓๖๔/๒<£๖๑ 
ลว.๒๐ส.ค. ๒<£๖๑

๒๕ จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการ 
ป้องกันและแก้ไขป้ญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
ในวัยรุ่นในเขตเทศบาลตำบลนาคำ

๑ ,๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านปัายสกุลชาย 

ราคาเสนอ ๑,๐๐๐.- บาท

ร้าน บ้าน'ปัายสกุล,ชาย 

เป็นจำบวบเงิน ๑ ,๐๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยูใบวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขท่ี ๓๖๕/๒<£๖๑ 
ลว.๒๐ส.ค. ๒๕๖๑

๒๖ จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันและ 
และอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมตามโครงการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อม 
ในวัยรุ่นในเขตเทศบาลตำบลนาคำ

Cs, ๑ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร ภาโนมัย 

ราคาเสนอ ๘,๑๐๐.- บาท

นางนิภาพร ภาโนมัย 

เป็นจำนวนเงิน ๘,๑๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 

งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ท?].นาคำ

บันทึกตกลงจ้าง

เลขท ๓๖๖/๒<£๖๑ 
ลว.๒๐ส.ค. ๒<£๖๑

๒๗ จัดซื้อซองบรรจุเอกสารวัสดุเครื่องเขียนและ 
อุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมใบวัยรุ่นในเขต 
เทศบาลตำบลนาคำ

๗ ,๙ ๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ซาตริการซ่าง 

ราคาเสนอ ๗,๙๐๐.- บาท

ร้าน ขาตริการซ่าง 

เป็นฐํพรนเงน ๗,๙๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ

คุณสมบัตเิป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๑๖๓/๒<£๖๑

ลว. ๒๐ ส.ค. ๒<£๖๑

! พ

( นางณิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุน. )ทรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไนรอบ เดือน สิงหาคม ^ . ศ. ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งานจ ัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ูเ้สนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ใต้'รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ไต้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๒๘ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ๓ ,๐ ๐ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน ชาตรีการซ่าง 

ราคาเสนอ ๓,๐๐๐.- บาท

ร้าน ชาตรีการช่าง 

เป็นจำนวนเงิน๓,๐๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๑๖๔/to๔๖๑ 
ลว.boส.ค. ๒๔๖๑

๒๙ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
บ้านหนองขาม หยู่ที่ ๙ (หน้าบ้านนายสวัสด 
แก้วใส ) ตำบลนาคำ

๑ ๙ ,๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 
(งบกลาง)

ร้าน ชาตรีการช่าง 

ราคาเสนอ ๑๙,๐๐๐.- บาท

ร้าน ชาตรีการช่าง 

เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๐๐0.- บาท

ราคาทีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ 
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๓๖๗/๒๔๖๑ 
ลว.๒๑ส.ค. ๒๔๖๑

๓๐ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ๔ ,๕ ๐๐ ว ิธ เีฉพาะเจาะจง ร้าน เอสเอซีรุ่งเรืองพาณิชย์ 

ราคาเสนอ ๔1๕๐๐.- บาท

ร้าน เอสเอซีรุ่งเรืองพาณิชย์ 

เป็นจำนวนเงิน๔,๔๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง • 
เลขท่ี ๑๖๔/๒๔๖๑ 
ลว.๒๔ส.ค. ๒๔๖๑

๓๑ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานตามโครงการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิบส่ีปี 
(๒๕๖๑-เอ£๖๔)'รวมทงฉบับแก้ไข/เพ่ิมเติม/ 
เปล่ียนแปลงทุกฉบับรอบเดือนตุลาคม๒๕๖๑ๆ

๓ ,๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอสเอซีรุ่งเรืองพาณิชย์ 

ราคาเสนอ ๓,๐๐๐.- บาท

ร้าน เอสเอซีรุ่งเรืองพาณิชย์ 

เป็นจำนวนเงิน๓,๐0๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ 
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาค่า

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๑๖๖/๒๔๖๑ 
ลว.๒๗ส.ค. ๒๔๖ร)

๓๒ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ๔ ,๔ ๙ ๔ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์เจริญขอนแก่น 

ราคาเสนอ ๔,๔๙๔.- บาท

หจก.ทรัพย์เจริญชอนแก่น 

เป็นจำนวนเงิน๔1๔๙๔.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นปร!;โยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๑๖๗/๒๔๖๑ 
ลว.๒๗ส.ค. ๒๔๖๑

๓๓ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ๔ ,๔ ๙ ๔ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์เจริญขอนแก่น 

ราคาเสนอ ๔,๔๙๔.- บาท

หจก.ทรัพย์เจริญชอนแก่น 

เป็นจำนวนเงิน๔,๔๙๔.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ใบวงพิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๑๖๗/๒๔๖๑ 
ลว.๒๗ส.ค. ๒๔๖๑

๓๔ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (กองช่าง) ๒ ,๑ ๙ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อันดามันการยาง 

ราคาเสนอ ๒,๑๙๐.- บา)แ-'

ร้าน อันดามันการยาง 

^ เป็นจานวนเงิน๒,๑๙๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขท ๑๖๘/๒๔๖๑ 
ลว.๒๘ส.ค. ๒๔๖๑

พ 7
( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี/ผู้อำนวยการกองคลัง



สรI }าารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม ศ. ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งานจ ัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๓ ๑ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ๙ , ๓ ๙ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุ'บลรัตน์ศึกษา 

ราคาเสนอ ๙,๓๙๐.- บาท

ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

เป็น'จำนวนเงิน๙,๓๙๐.- บาท

ราคาทีจัดซ้ืออยู่ใบวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน่ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๑๖๙/๒๔๖๑ 
ลว.เอ๘ส.ค. ๒๔๖๑

๓ ๒ จัดซื้อวัสดุการศึกษา (กองการศึกษาฯ) ๖ , ๙ ๘ ๘ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

ราคาเสนอ ๖,๙๘๘.- บาท

ร้าน อุบลรัตน์ศึกษา 

เป็นจำนวนเงิน๖,๙๘๘.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ไบวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ

ใบส่ังช้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๑๗๐/๒๔๖๑ 
ลว.๒๘ส.ค. ๒๔๖๑

๓ ๓ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนัก'ปลัด) ๑ , ๖ ๐ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

ราคาเสนอ ๑,๖๐๐.- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

เป็นจำนวนเงิน๑,๖๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง - 
เลขท ๑๗๑/๒๔๖๑ 
ลว.๒๘ส.ค. ๒๔๖๑

๓ ๔ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ๔ 1๔ ๗ ๕ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

ราคาเสนอ ๔,๔๗๕.- บาท

บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจำกัด 

เป็นจำนวนเงิน ๔1๔๗๔.- บาท

ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประใยซน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๑๗๒/๒๔๖๑ 
ลว.๒๘ส.ค. ๒๔๖๑

๓ ๕ จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลจำบวบ๒ป้าย 
ตามโครงการติดตามและประเมินผลแผน 
พัฒนาท้องทนส่ีจ(te<t๖๑-๒(รทอ๔)รวมถึงจบับแก้น!

๒ , ๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านป้ายสกุลขาย 

ราคาเสนอ ๒,๐๐๐.- บาท^.

ร้าน บ้านป้ายสกุลชาย 

นจ้านวนเงิน ๒,๐๐๐.- บาท

ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็บประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที ๓๖๘/๒๔๖๑ 
ลว.๒๗ส.ค. ๒๔๖๑

( นางพิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี/ผู้อำนวยการกองคลัง



}|รุปผลการดาเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กับยายน ) ศ. ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ท ี่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ไต้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๑ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมฝายน้ําล้น ๕ ๖ ,๑ ๐ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน พานิขก่อสร้าง ร้าน พานิซก่อสร้าง ราคาที'จัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
บ้านนาคา หมู่ท่ี ๑,บ้านกุดกระหนวน หมู่๓, (งบกลาง) งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๓๖๙/๒๕๖๑
บ้านนาคำน้อย หมู่ท่ี ๑๒ ตำบลบาคำ ราคาเสนอ ๕๖,๑๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๕๖,๑๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๓ ก.ย. ๒๕๖๑

๒ จ้างเหมาบ'ริกากู้ชีพ ๑๒,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายทองม้วน จันทร์โสม นายทองม้วน จันทร์โสม ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ ๑ ก.ย.-๓๐ ก.ย.๖๑ หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๓๗๐/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๑๒,00๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑ ก.ย. ๒๕๖๑
๓ จ้างเหมาบริการรถรับ-ล่งนักเรียนศูนย์พัฒนา ๑£ร,0 0 ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสิทธี้ สีบุบ นายประสิทธึ๋ สีบุบ ราคาท่ืจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้า.ง

เด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ ๓ ก.ย.-๓0 ก.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๓๗๑/๒๕๖๑
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๑๘,000.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๐๐0.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๓ ก.ย. ๒๕๖๑

๔ จ้างเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสบุบ ๖,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอินทิรา สมศรีสา นางสาวอินทิรา สมศรีสา ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กลุ่มภารกิจการบันทึกข้อมูลสถิติสาธารณะ ๓ ก.ย.-๓๐ ก.ย.๖๑ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๓๗๑-๑/เอ๕๖๑
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๖,๖00.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๓ ก.ย. ๒๕๖๑

๕ จ ัดซ ื้อว ัสด ุน ํ้าด ื่ม ๔ ๑๐ ว ิธ เีฉพาะเจาะจง โรงนํ้าดื่มเนเจอร์วอเตอร์ โรงนํ้าดื่มเนเจอร์วอเตอร์ ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๗๓/เอ๕๖๑

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๔๑๐.- บาท เป็นจำบวนเงิน ๔๑๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๓ ก.ย. ๒๕๖๑
๖ จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนา ๑ ๐ ,๑ ๖ ๖ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เด ็กเล ็กเทศบาลตำบลนาคำ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๗๕/๒๕๖๑
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๑๐,๑๖๖.- บาท เป ็นจำนวนเงิน ๑๐,๑๖๖.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๓ ก.ย. ๒๕๖๑

๗ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สังกัด สพฐ. ๕ 0 ,๒ ๗ ๑.๒ ๐ ว ิธ เีฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ราคาท่ีจัดซ้ืออยูในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
จำนวน ๓ โรงเรียน งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๗๕/๒๕๖๑
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ ๓ ก.ย.-๓๐ ก.ย.๖๑ ราคาเสนอ£๐,เอ๗๑.๒๐.- บาท เป็น.จำนวนเงิน ๕๐,๒๗๑.๒๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๓ ก.ย. ๒๕๖๑

( นางณิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี/ผู้อำนวยการกองคลัง



t 1 ]ผลการดำเน ินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยา. )  พ.ศ. ๒ (ร;๖๑

ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ลำดับ

ที'
งานจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ได้รับคัดเลือก
เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๘ จัดซ้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและลารหล่อล่ืน ๑๐,๕ ๖๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
(สำนักปลัด) งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๗๖/๒๕๖๑
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ ๓ ก.ย.'-๓0 ก.ย.๖๑ ราคาเสนอ ๑๐,๕๖๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๕๖๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๓ ก.ย. ๒๕๖๑

๙ จัดช้ือวัสดุ'นามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๒,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์บริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
(งาน'ป็องกันและบรรเทาสาธารณภัย) งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๗๗/๒๕๖๑
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ ๓ ก.ย.-๓0 ก.ย.๖๑ ราคาเสนอ ๒1๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน to,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๓ ก.ย. ๒๕๖๑

๑๐ จัดช้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ๒ ,๓ ๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตน์'นริการ หจก.อุบลรัตน์บริการ ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ไบสั่งซื้อ/ส่ังพัง
กองช่าง งบประมาณที่ต้ังไว้ม ีคุณภาพ เลขท ๑๗๘/๒๕๖๑
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ ๓ ก.ย.-๓o ก.ย.๖๑ ราคาเสนอ ๒,๓๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๓ ก.ย. ๒๕๖๑

๑๑ จ้างเหมาบริการตามโครงการซ่อมแซมท่อ ๙,๓๐๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน ซาตริการช่าง ร้าน ชาตรีการช่าง ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ระบายนํ้า บ้านนาคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาคำ (งบกลาง) งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๓๗๒/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๙,๓๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๙,๓๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประ'โย'๗ ต่อ ทต.บาคำ ลว.๖ ก.ย. ๒๕๖๑
๑๒ จ้างเหมาบริการตามโครงการอบรมคุณธรรม ๑,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สะบายดีอุบลรัตน์ ร้าน สะบายดีอุบลรัตน์ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

สำหรับบุคลากรเทศบาลตำบลนาคำ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๓๗๓/๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๑,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑

๑๓ จ้างเหมา'บริการจัดเตรียมอาหารว่างและประกอบ ๖,๖๓๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร ภาโนมัย นางนิภาพร ภาโนมัย ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบสั่งซ้ือ/ส่ังจ้าง -
อาหารกลางวันตามโครงการอบรมคุณธรรม
สำหรับบุคลากรเทศบาลตำบลนาคำ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๓๗๕/๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๖,๖๓๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๓๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑

๑๕ จัดชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) ๒ ๑,๕ ๐๓ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน จาตริการช่าง ร้าน ชาตรีการช่าง ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๗๙/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๒๑,๕£๐.- บาy s ' เป็นจำนวนเงิน ๒®,๕๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยซน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.®๒ ก.ย. ๒๕๖®

พ
( นางพ ิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



i , . jw ลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กันยา.. )  พ.ศ. ๒๕:๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งานจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๑๕ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ๑ ,๐ ๐ ๐ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ร้าน ซาตรีการช่าง ร้าน ชาตรีการช่าง ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
งบประมาณทีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๑๘๐/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๑1๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑,000.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยฃบ์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑
๑๖ จัดซ๋ึ'อกระเป๋าบรรจุเอกสารและวัสดุเคร่ืองเขียน ๘,๒๗๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอสเอซีรุ่งเรืองพาณิซย์ ร้าน เอสเอซีรุ่งเรืองพาณิชย์ ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

ตานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๘๑/๒๕๖๑
บุคลากรเทศบาลตำบลบาคำประจำปี ๒๕๖๑ ราคาเสนอ ๘1๒๗๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๒๗0.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทด.นาคำ ลว.๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑

๑๗ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอยขนาด ๑ ๖ ๕ ,๐๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พานิซก่อสร้าง ร้าน พานิซก่อสร้าง ราคาท่ีจัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซื้อ/สั่งพัง
บรรตุ ๒0 กก./ถุง จำนวน ๑,๐00 ถุง งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๑๘๒/๒๕๖๑

ราคาเสนอ ๑๖๕,000.- บาท เป ็นจำนวนเงิน ๑๖๕,๐๐0.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑๘ ก.ย. ๒๕๖๑
๑ d จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง {ง ึ่๑ ,๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ ร้าน สัมพันธ์พาณิชย์ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

บ้านหนองขาม หมู่ที ๙ (จำนวน ๒ จุด) งบกลาง งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๓๗๕/๒๕๖๑
ตำบลบาคำ ราคาเสนอ ๘๑,000.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๘®,0๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑

๑๙ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมท่อระบายนํ้า ๖ ๑ ,๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ซาตรีการช่าง ร้าน ชาตรีการช่าง ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
บ้านหนองแวง หมู่ท่ี ๑o(หน้าบ้านนายบุญทัน งบกลาง งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๓๗๖/๒๕๖๑
แก้วโบราณ) ตำบลบาคำ ราคาเสนอ ๖๑,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖๑,000.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.บาคำ ลว.๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑

๒๐ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ๗ ๔ ,๐ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สักคนาพาณิซย์ ร้าน ลักคนาพาณิชย์ ราคาท่ีจัดจ้างอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งพัง •
เพื่อการเกษตรทางไปสระหบองแวงใหม่ งบกลาง งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขท ๓๗๗/๒๕๖๑
บ้านหนองแวงใหม่ หม่ท่ี ๑๓ ตำบลนาคำ ราคาเสนอ ๗๔1๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗๔,๐๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๒๑ก.ย. ๒๕๖๑

๒๑ จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ๖ ,๖ ๐ ๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สาครเซ็นเตอร์ ร้าน สาครเซ็นเตอร์ ราคาท่ีจัดจ้างอยู่ใบวงเงิน ใบสั่งซ้ือ/ส่ังพัง
เทศบัญญ้ติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ เลขที ๓๗๘/๒๕๖๑
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ราคาเสนอ ๖,๖๐๐.- บาท รฬานวนเงน ๖,๖๐๐.- บาท คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ ทต.นาคำ ลว.๒๑ก.ย. ๒๕๖๑

ร ิ^

( นางณิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี/ผู้อำนวยการกองคลัง



6 .,^ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยาน J  พ.ศ. ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ
ที่

งานจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

ว ิธ ีจัดซื้อจัดจ้าง ผ ู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

๒๒ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนใน 
สังกัด สพฐ.จำนวน ๓ โรงเรียน 
ก่อนปิดภาคเรียนที่ ๑/๒(1๖๑

๑ 0 ๗ ,๕ ๔ 0 .๖ ๔ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่นจำกัด 

ราคาเสนอ ๑๐๗ ,๕๔๐.๖ร:.- บาท

สหกรณ์โคนมขอนแก่นจำกัด

เป็นจำนวนเงิน <5)0๗,๕๙๐.๖๔1 เท’*^

ราคาท่ีจัดซ้ืออยูในวงเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้มีคุณภาพ
คุณสมบัติเป็นประโยแน์ต่อ ทต.นาคำ

ใบส ั่งช ื้อ /ส ั่งจ ้าง  

เลขที ๑๘๓/๒๕๖๑ 
ลว.๒๑ก.ย. ๒๕๖๑น ๑0๗,(£๔๐.๖๔;

พ ^

( นางณิศรา ทองโคตร )
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี/ผู้อำนวยการกองคลัง


