
ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ผูอํานวยการกองคลัง

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

1 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 11,200          วิธีเฉพาะเจาะจง นายวันชัย  มหาหิงษ นายวันชัย  มหาหิงษ ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการขับรถกูชีพ 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 169/2561

ราคาเสนอ 11,200.- บาท เปนจํานวนเงิน 11,200.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ก.พ. 2561

2 จางเหมาบริการรถรับ-สงนักเรียนศูนยพัฒนา 17,400.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์  สีบุบ นายประสิทธิ์  สีบุบ ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 170/2561

ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560 ราคาเสนอ 17,400.- บาท เปนจํานวนเงิน 17,400.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ก.พ. 2561

3 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับ 6,600             วิธีเฉพาะเจาะจง นางศรีนวล  พรมยอง นางศรีนวล  พรมยอง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สนุนกลุมภารกิจการบริหารงานรักษาความ 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 171/2561

สะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ราคาเสนอ 6,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 6,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ก.พ. 2561

4 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 8,900             วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา  เฉียดพรมราช นางสาวเจนจิรา  เฉียดพรมราช ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจครูชวยดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 172/2561

ทต.นาคํา ราคาเสนอ 8,900.- บาท เปนจํานวนเงิน 8,900.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ก.พ. 2561

5 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 6,600             วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพัทจิรา คําอินทร นางสาวพัทจิรา คําอินทร ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาด 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 173/2561

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา ราคาเสนอ 6,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 6,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ก.พ. 2561

6 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 8,900             วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอังคนา  แกวทอง นางสาวอังคนา  แกวทอง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริหารการศึกษา ทต.นาคํา 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 174/2561

ราคาเสนอ 8,900.- บาท เปนจํานวนเงิน 8,900.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ก.พ. 2561

7 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 8,900             วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา  คําหาแกว นางสาวจริยา  คําหาแกว ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจบริหารระบบสารสนเทศการเงิน 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 175/2561

การคลัง ราคาเสนอ 8,900.- บาท เปนจํานวนเงิน 8,900.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ก.พ. 2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ผูอํานวยการกองคลัง

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

8 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 6,600             วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล  ภูครองแง นางสาวดวงกมล  ภูครองแง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจบริหารระบบสารสนเทศกระบบEGP 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 176/2561

และE-LAAS ราคาเสนอ 6,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 6,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ก.พ. 2561

9 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 8,900             วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา  แสงกลาง นางสาวรัตนา  แสงกลาง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริหารงานการศึกษางานสารบรรณ 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 177/2561

ราคาเสนอ 8,900.- บาท เปนจํานวนเงิน 8,900.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ก.พ. 2561

10 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 6,600             วิธีเฉพาะเจาะจง นายชาตรี  วงศวิชัย นายชาตรี  วงศวิชัย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 178/2561

ราคาเสนอ 6,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 6,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ก.พ. 2561

11 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 6,600             วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส  ฐานะ นางสาวมธุรส  ฐานะ ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบันทึกขอมูลสถิติสาธารณะ 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 179/2561

ราคาเสนอ 6,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 6,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ก.พ. 2561

12 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 6,600             วิธีเฉพาะเจาะจง นายศักดิ์พิพัฒนพงษ  โยธาทูน นายศักดิ์พิพัฒนพงษ  โยธาทูน ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการตกแตงตัดกิ่งไม 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 180/2561

ราคาเสนอ 6,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 6,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ก.พ. 2561

13 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 7,500             วิธีเฉพาะเจาะจง นายวันชัย  มหาหิงษ นายวันชัย  มหาหิงษ ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการขับรถกูชีพ 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 181/2561

ราคาเสนอ 7,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 7,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ก.พ. 2561

14 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 6,600             วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ  ชองวาริน นายอภิชาติ  ชองวาริน ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการติดตั้งไฟฟาสาธารณะและซอมบํารุง 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 182/2561

ราคาเสนอ 6,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 6,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ก.พ. 2561



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ผูอํานวยการกองคลัง

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

15 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 7,500             วิธีเฉพาะเจาะจง นายคําพันธ  สิงหนอย นายคําพันธ  สิงหนอย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจดานปองกันฯชวยเหลือพนักงานขับ 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 183/2561

รถบรรทุกน้ํา(พนักงานดับเพลิง) ราคาเสนอ 7,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 7,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ก.พ. 2561

16 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 7,500             วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมจิต  ถาออนศรี นายสมจิต  ถาออนศรี ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจกาขับรถบรรทุกน้ํา 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที1่84/2561

ราคาเสนอ 7,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 7,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ก.พ. 2561

17 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 7,500             วิธีเฉพาะเจาะจง นายสามารถ  จิตเอื้อ นายสามารถ  จิตเอื้อ ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจดานปองกันฯชวยเหลือพนักงานขับ 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 185/2561

รถบรรทุกน้ํา(พนักงานดับเพลิง) ราคาเสนอ 7,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 7,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ก.พ. 2561

18 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 7,500             วิธีเฉพาะเจาะจง นายอรรถพล  บึงมุม นายอรรถพล  บึงมุม ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการปฏิบัติหนาที่ขับรถบรรทุกน้ํา 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 186/2561

ราคาเสนอ 7,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 7,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ก.พ. 2561

19 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 7,500             วิธีเฉพาะเจาะจง นายคําอวน  สิงหนอย นายคําอวน  สิงหนอย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการขับรถกูชีพ 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 187/2561

ราคาเสนอ 7,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 7,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ก.พ. 2561

20 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 6,600             วิธีเฉพาะเจาะจง นายจิรกิตต  กัณธรรม นายจิรกิตต  กัณธรรม ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจงานดูแลรักษาตนไม สนามหญา 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 188/2561

 ทต.นาคํา ราคาเสนอ 6,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 6,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ก.พ. 2561

21 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 6,600             วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนากร  กลางหลา นายธนากร  กลางหลา ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริหารงานบริการขับรถตู 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 189/2561

ราคาเสนอ 6,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 6,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ก.พ. 2561



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ผูอํานวยการกองคลัง

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

22 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 6,600             วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  ออนศรี นายวิเชียร  ออนศรี ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจงานดูแลรักษาตนไม สนามหญา 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 190/2561

 ทต.นาคํา ราคาเสนอ 6,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 6,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ก.พ. 2561

23 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 9,000             วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิรัตน  ยาตาแสง นายวิรัตน  ยาตาแสง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริหารงานรักษาความปลอดภัย 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 191/2561

สถานที่ราชการ ทต.นาคํา ราคาเสนอ 9,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 9,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ก.พ. 2561

24 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 8,900             วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพงษ  เกาะสมบัติ นายสมพงษ  เกาะสมบัติ ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการประเมินคาใชจายฯ 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 192/2561

ราคาเสนอ 8,900.- บาท เปนจํานวนเงิน 8,900.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ก.พ. 2561

25 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 8,900             วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรินทร  แสนแกว นายสุรินทร  แสนแกว ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการจัดการชุมชนและสังคม 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 193/2561

ราคาเสนอ 8,900.- บาท เปนจํานวนเงิน 8,900.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ก.พ. 2561

26 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 8,900             วิธีเฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  สิงหคํา นายอํานาจ  สิงหคํา ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการจัดการชุมชนและสังคม 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 194/2561

ราคาเสนอ 8,900.- บาท เปนจํานวนเงิน 8,900.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ก.พ. 2561

27 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 6,600.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมยศ  วิโย นายสมยศ  วิโย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจเก็บขยะมูลฝอยทําความสะอาด 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 195/2561

พรอมเก็บขยะ ราคาเสนอ 6,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 6,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ก.พ. 2561

28 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 6,600             วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนุชจรี  เจริญสุข นางสาวนุชจรี  เจริญสุข ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริหารงานบริการทั่วไป 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 196/2561

ราคาเสนอ 6,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 6,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ก.พ. 2561



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ผูอํานวยการกองคลัง

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

29 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 6,600             วิธีเฉพาะเจาะจง นางพานทอง  มะลิซอน นางพานทอง  มะลิซอน ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาด 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 197/2561

หองประชุม หองน้ํา  ทต.นาคํา ราคาเสนอ 6,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 6,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ก.พ. 2561

30 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 7,500             วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมปอง  มะลิซอน นายสมปอง  มะลิซอน ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการงานบริการขับรถยนตกระเชาไฟฟาเพื่อ 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 298/2561

บริการประชาชน ราคาเสนอ 7,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 7,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ก.พ. 2561

31 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 8,900             วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา  ทองดีนอก นางสาวอัจฉรา  ทองดีนอก ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการประเมินคาใชจายฯ 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 199/2561

ราคาเสนอ 8,900.- บาท เปนจํานวนเงิน 8,900.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ก.พ. 2561

32 จัดซื้อน้ําดื่ม 830              วิธีเฉพาะเจาะจง โรงน้ําดื่มเนเจอรวอเตอร โรงน้ําดื่มเนเจอรวอเตอร ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เทศบาลตําบลนาคํา โดยนายพงศกร สอนเสนา โดยนายพงศกร สอนเสนา งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 053/2561

ประจําเดือน กุมภาพันธ  2561 ราคาเสนอ 830.- บาท เปนจํานวนเงิน 830.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ก.พ. 2561

33 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนยพัฒนา 14,858.00    วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 054/2561

ประจําเดือน กุมภาพันธ  2561 ราคาเสนอ 14,858.- บาท เปนจํานวนเงิน 14,858.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ก.พ. 2561

34 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สังกัด สพฐ. 50,534.40    วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

จํานวน  3  โรงเรียน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 055/2561

ประจําเดือน กุมภาพันธ  2561 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 ราคาเสนอ50,534.40.- บาท เปนจํานวนเงิน 50,534.40.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ก.พ. 2561

35 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 15,000.10    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตนบริการ หจก.อุบลรัตนบริการ ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สํานักปลัด งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 056/2561

ประจําเดือน กุมภาพันธ  2561 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 ราคาเสนอ 15,000.10.- บาท เปนจํานวนเงิน  15,000.10.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ก.พ. 2561



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ผูอํานวยการกองคลัง

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

36 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 3,000           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตนบริการ หจก.อุบลรัตนบริการ ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 057/2561

ประจําเดือน มกราคม  2561 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 ราคาเสนอ 3,000.- บาท เปนจํานวนเงิน3,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ก.พ. 2561

37 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 3,200           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตนบริการ หจก.อุบลรัตนบริการ ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กองชาง งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 058/2561

ประจําเดือน มกราคม  2561 1 ก.พ.-28 ก.พ.61 ราคาเสนอ 3,200.- บาท เปนจํานวนเงิน  3,200.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ก.พ. 2561

38 จางเหมาบริการจัดทําปายสีสมตามโครงการ 1,000             วิธีเฉพาะเจาะจง ราน บานปายสกุลชาย ราน บานปายสกุลชาย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

แขงขันกีฬาอุบลรัตนสัมพันธครั้งที่ 30 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 201/2561

ประจําป พ.ศ.2561 ราคาเสนอ 1,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 2 ก.พ. 2561

39 จางเหมาบริการจัดจัดขบวนริ้วพาเรด,เครื่องเสียง 40,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นายพนม  อนุประดิษฐ นายพนม  อนุประดิษฐ ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

และแสตนเชียรตามโครงการแขงขันกีฬาอุบลรัตน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 202/2561

สัมพันธครั้งที่ 30ประจําป พ.ศ.2561 ราคาเสนอ 40,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 40,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 7 ก.พ. 2561

40 จางเหมาบริการประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่ม 25,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นายมณีเดช  สุริฉาย นายมณีเดช  สุริฉาย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สําหรับนักกีฬาและแขกผูมีเกียรติที่เขารวมกิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 203/2561

ตามโครงการแขงขันกีฬาอุบลรัตน

สัมพันธครั้งที่ 30ประจําป พ.ศ.2561 ราคาเสนอ 25,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 25,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 7 ก.พ. 2561

41 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทย(ุกองชาง) 18,000         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชาตรีการชาง ราน ชาตรีการชาง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 059/2561

ราคาเสนอ 18,000.- บาท เปนจํานวนเงิน18,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 7 ก.พ. 2561

42 จัดซื้อวัสดุกอสราง(กองชาง) 9,500           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชาตรีการชาง ราน ชาตรีการชาง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 060/2561

ราคาเสนอ 9,500.- บาท เปนจํานวนเงิน9,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 7 ก.พ. 2561



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ผูอํานวยการกองคลัง

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

43 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน(กองชาง) 12,101         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชาตรีการชาง ราน ชาตรีการชาง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 061/2561

ราคาเสนอ 12,101.- บาท เปนจํานวนเงิน12,101.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 7 ก.พ. 2561

44 จางเหมาบริการซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร 5,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน รุงประเสริฐพาณิชย ราน รุงประเสริฐพาณิชย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ครุภัณฑหมายเลข 416-51-0009,416-52-0012 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 204/2561

และ416-55-0023 (กองคลัง) ราคาเสนอ 5,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 5,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.14 ก.พ.2561

45 จางเหมาบริการซอมบํารุงรถยนตทะเบียน 3,112.63        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคเคทีขอนแกนจํากัด บริษัท เคเคทีขอนแกนจํากัด ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

นข 8184 ขอนแกน (รถตู) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 205/2561

ราคาเสนอ 5,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 5,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.14 ก.พ.2561

46 จางเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันพรอม 2,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  ภาโนมัย นางนิภาพร  ภาโนมัย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

จัดเตรียมเครื่องดื่มตามโครงการประชุมสภาเทศบาล งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 206/2561

ตําบลนาคําสมัยสามัญสมัยแรกประจําป2561 ราคาเสนอ 2,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 2,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.22 ก.พ.2561
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