
ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ผูอํานวยการกองคลัง

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

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

สนุนกลุมภารกิจการบริหารงานรักษาความ 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 128/2561

สะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ราคาเสนอ 6,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 6,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ค. 2561

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

กลุมภารกิจครูชวยดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 129/2561

ทต.นาคํา ราคาเสนอ 8,900.- บาท เปนจํานวนเงิน 8,900.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ค. 2561

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

กลุมภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาด 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 130/2561

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา ราคาเสนอ 6,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 6,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ค. 2561

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

กลุมภารกิจการบริหารการศึกษา ทต.นาคํา 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 131/2561

ราคาเสนอ 8,900.- บาท เปนจํานวนเงิน 8,900.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ค. 2561

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

กลุมภารกิจบริหารระบบสารสนเทศการเงิน 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 132/2561

การคลัง ราคาเสนอ 8,900.- บาท เปนจํานวนเงิน 8,900.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ค. 2561

6 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 8,900             วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธัญลักษณ  อินภู นางสาวธัญลักษณ  อินภู ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจบริหารระบบสารสนเทศกระบบEGP 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 133/2561

และE-LAAS ราคาเสนอ 8,900.- บาท เปนจํานวนเงิน 8,900.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ค. 2561

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

กลุมภารกิจการบริหารงานการศึกษางานสารบรรณ 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 134/2561

ราคาเสนอ 8,900.- บาท เปนจํานวนเงิน 8,900.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ค. 2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  มกราคม  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  มกราคม  พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

8 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 6,600             วิธีเฉพาะเจาะจง นายคํายศ  อันทะเกตุ นายคํายศ  อันทะเกตุ ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 135/2561

ราคาเสนอ 6,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 6,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ค. 2561

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

กลุมภารกิจการบันทึกขอมูลสถิติสาธารณะ 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 136/2561

ราคาเสนอ 6,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 6,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ค. 2561

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

กลุมภารกิจการตกแตงตัดกิ่งไม 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 137/2561

ราคาเสนอ 6,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 6,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ค. 2561

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

กลุมภารกิจการติดตั้งไฟฟาสาธารณะและซอมบํารุง 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 138/2561

ราคาเสนอ 6,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 6,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ค. 2561

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

กลุมภารกิจการงานบริการขับรถยนตกระเชาไฟฟาเพื่อ 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 139/2561

บริการประชาชน ราคาเสนอ 7,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 7,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ค. 2561

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

กลุมภารกิจการขับรถกูชีพ 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 140/2561

ราคาเสนอ 7,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 7,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ค. 2561

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

กลุมภารกิจดานปองกันฯชวยเหลือพนักงานขับ 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 141/2561

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



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ผูอํานวยการกองคลัง

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

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

กลุมภารกิจกาขับรถบรรทุกน้ํา 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที1่42/2561

ราคาเสนอ 7,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 7,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ค. 2561

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

กลุมภารกิจดานปองกันฯชวยเหลือพนักงานขับ 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 143/2561

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

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

กลุมภารกิจการปฏิบัติหนาที่ขับรถบรรทุกน้ํา 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 144/2561

ราคาเสนอ 7,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 7,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ค. 2561

18 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 7,500             วิธีเฉพาะเจาะจง นายสาคร นาหัวนิล นายสาคร นาหัวนิล ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการขับรถกูชีพ 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 145/2561

ราคาเสนอ 7,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 7,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ค. 2561

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

กลุมภารกิจงานดูแลรักษาตนไม สนามหญา 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 146/2561

 ทต.นาคํา ราคาเสนอ 6,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 6,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ค. 2561

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

กลุมภารกิจการบริหารงานบริการขับรถตู 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 147/2561

ราคาเสนอ 6,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 6,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ค. 2561

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

กลุมภารกิจงานดูแลรักษาตนไม สนามหญา 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 148/2561

 ทต.นาคํา ราคาเสนอ 6,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 6,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ค. 2561



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ผูอํานวยการกองคลัง

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

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

กลุมภารกิจการบริหารงานรักษาความปลอดภัย 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 149/2561

สถานที่ราชการ ทต.นาคํา ราคาเสนอ 9,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 9,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ค. 2561

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

กลุมภารกิจการประเมินคาใชจายฯ 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 150/2561

ราคาเสนอ 8,900.- บาท เปนจํานวนเงิน 8,900.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ค. 2561

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

กลุมภารกิจการจัดการชุมชนและสังคม 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 151/2561

ราคาเสนอ 8,900.- บาท เปนจํานวนเงิน 8,900.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ค. 2561

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

กลุมภารกิจการจัดการชุมชนและสังคม 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 152/2561

ราคาเสนอ 8,900.- บาท เปนจํานวนเงิน 8,900.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ค. 2561

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

กลุมภารกิจการประเมินคาใชจายฯ 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 153/2561

ราคาเสนอ 8,900.- บาท เปนจํานวนเงิน 8,900.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ค. 2561

27 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 6,600             วิธีเฉพาะเจาะจง นายกุลฉัตร  อุตรนคร นายกุลฉัตร  อุตรนคร ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการเก็บขยะมูลฝอย 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 154/2561

ราคาเสนอ 6,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 6,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ค. 2561

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

กลุมภารกิจการบริหารงานบริการทั่วไป 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 155/2561

ราคาเสนอ 6,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 6,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ค. 2561



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ผูอํานวยการกองคลัง

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

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

กลุมภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาด 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 156/2561

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

30 จางเหมาบริกากูชีพ 13,200           วิธีเฉพาะเจาะจง นายทองมวน  จันทรโสม นายทองมวน  จันทรโสม ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ประจําเดือน มกราคม  2561 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 หัวหนาชุดปฏิบัติงาน หัวหนาชุดปฏิบัติงาน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 158/2561

ราคาเสนอ 11,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 11,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ค. 2561

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

เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 159/2561

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

32 จัดซื้อน้ําดื่ม 650              วิธีเฉพาะเจาะจง โรงน้ําดื่มเนเจอรวอเตอร โรงน้ําดื่มเนเจอรวอเตอร ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เทศบาลตําบลนาคํา โดยนายพงศกร สอนเสนา โดยนายพงศกร สอนเสนา งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 038/2561

ประจําเดือน มกราคม  2561 ราคาเสนอ 650.- บาท เปนจํานวนเงิน 650.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ค. 2561

33 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนยพัฒนา 15,600.90    วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 039/2561

ประจําเดือน มกราคม  2561 ราคาเสนอ 15,600.90.- บาท เปนจํานวนเงิน 15,600.90.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ค. 2561

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

จํานวน  3  โรงเรียน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 040/2561

ประจําเดือน มกราคม  2561 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 ราคาเสนอ50,534.40.- บาท เปนจํานวนเงิน 50,534.40.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ค. 2561

35 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 14,500         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตนบริการ หจก.อุบลรัตนบริการ ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สํานักปลัด งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 041/2561

ประจําเดือน มกราคม  2561 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 ราคาเสนอ 14,500.- บาท เปนจํานวนเงิน  14,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ค. 2561



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ผูอํานวยการกองคลัง

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

36 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 4,500           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตนบริการ หจก.อุบลรัตนบริการ ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 042/2561

ประจําเดือน มกราคม  2561 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 ราคาเสนอ 4,500.- บาท เปนจํานวนเงิน4,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ค. 2561

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

กองชาง งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 043/2561

ประจําเดือน มกราคม  2561 1 ม.ค.-31 ม.ค.61 ราคาเสนอ 4,200.- บาท เปนจํานวนเงิน  4,200.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ค. 2561

38 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน(กองคลัง) 12,000         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พานิชกอสราง ราน พานิชกอสราง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 044/2561

ราคาเสนอ 12,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 12,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.3ม.ค. 2561

39 จางเหมาบริการถายเอกสารพรอมเขาเลมตาม 4,885             วิธีเฉพาะเจาะจง ราน นิวสแอนดไนทกอปป ราน นิวสแอนดไนทกอปป ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 160/2561

(2560-2562) ราคาเสนอ 4,885.- บาท เปนจํานวนเงิน 4,885.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.5ม.ค. 2561

40 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน(สํานักปลัด) 11,932         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

โดยนางสาวยุภารัตน  คําสิงห โดยนางสาวยุภารัตน  คําสิงห งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 045/2561

ราคาเสนอ 11,932.- บาท เปนจํานวนเงิน 11,932.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.10ม.ค. 2561

41 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน(กองการศึกษา) 7,880           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

โดยนางสาวยุภารัตน  คําสิงห โดยนางสาวยุภารัตน  คําสิงห งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 046/2561

ราคาเสนอ 7,880.- บาท เปนจํานวนเงิน 7,880.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.10ม.ค. 2561

42 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน(กองคลัง) 4,100           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

โดยนางสาวยุภารัตน  คําสิงห โดยนางสาวยุภารัตน  คําสิงห งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 047/2561

ราคาเสนอ 4,100.- บาท เปนจํานวนเงิน 4,100.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.10ม.ค. 2561



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ผูอํานวยการกองคลัง

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

43 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน(กองคลัง) 4,459           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 048/2561

ราคาเสนอ 4,459.- บาท เปนจํานวนเงิน 4,459.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.10ม.ค. 2561

44 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ(งานปองกันฯ) 1,580           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อันดามันการยาง ราน อันดามันการยาง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

โดยนายวิญญา รังสีปญญา โดยนายวิญญา รังสีปญญา งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 049/2561

ราคาเสนอ 1,580.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,580.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.10ม.ค. 2561

45 จัดซื้อวัสดุสํานักงานหมึกเครื่องถาย 5,600           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โอเอกอปปเซอรวิส หจก.โอเอกอปปเซอรวิส ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เอกสาร(สํานักปลัด) โดย นายปรเมธฐ  มงคลเกตุ โดย นายปรเมธฐ  มงคลเกตุ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 050/2561

ราคาเสนอ 5,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 5,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.11ม.ค. 2561

46 จางเหมาตามโครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ 27,300           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พานิชกอสราง ราน พานิชกอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

การเกษตรบานหนองแวง หมูที่ 10 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 161/2561

ราคาเสนอ 27,300.- บาท เปนจํานวนเงิน 27,300.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.15ม.ค. 2561

47 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน(กองคลัง) 5,800           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชาตรีการชาง ราน ชาตรีการชาง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 051/2561

ราคาเสนอ 5,800.- บาท เปนจํานวนเงิน 5,800.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.17ม.ค. 2561

48 จางเหมาบริการซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 1,872.50        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ณัฐวุฒิแอรไฟฟา ราน ณัฐวุฒิแอรไฟฟา ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

หองนิติกร โดยนายณัฐวุฒิ  นาถันชิด โดยนายณัฐวุฒิ  นาถันชิด งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 162/2561

ราคาเสนอ 1,872.50.- บาท เปนจํานวนเงิน  1,872.50.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.17ม.ค. 2561

49 จางเหมาบริการซอมบํารุงรถยนตสวนราชการ 10,000           วิธีเฉพาะเจาะจง อูรุงแสงยนต อูรุงแสงยนต ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ทะเบียน ผข 3171 ขอนแกน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 163/2561

ราคาเสนอ 10,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 10,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.17ม.ค. 2561



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ผูอํานวยการกองคลัง

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

50 จางเหมาตามโครงการซอมแซมสะพานขามลําหวย 208,000         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ลักคนาพาณิชย ราน ลักคนาพาณิชย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

คุมมุมฝายกุดแคนบานสัมพันธ หมูที่ 7 (เทศบัญญัติฯ) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 021/2561

(โอนตั้งจายรายการใหม) ราคาเสนอ 208,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 208,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.5ม.ค. 2561

51 จางเหมาตามโครงการกอสรางถนนดินลูกรังเพื่อ 278,000         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน รุงนภากอสราง ราน รุงนภากอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

การเกษตรบานหนองแวง หมูที่ 10 (เทศบัญญัติฯ) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 022/2561

(โอนตั้งจายรายการใหม) ราคาเสนอ 278,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 278,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.15ม.ค. 2561

52 จางเหมาตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีต 104,000         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน น้ําฝนกอสราง ราน น้ําฝนกอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เสริมเหล็ก บานนาคํานอย หมูที่ 12 (เทศบัญญัติฯ) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 023/2561

ราคาเสนอ 104,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 104,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.16ม.ค. 2561

53 จางเหมาตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีต 105,000         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน น้ําฝนกอสราง ราน น้ําฝนกอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เสริมเหล็กภายในหมูบาน บานโนนราศรี หมูที่ 2 (เทศบัญญัติฯ) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 024/2561

ราคาเสนอ 105,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 105,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.17ม.ค. 2561

54 จางเหมาบริการจัดทําปายตามโครงการประชุม 500                วิธีเฉพาะเจาะจง ราน บานปายสกุลชาย ราน บานปายสกุลชาย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สัมมนาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น โดยนายจารุภัส  ศิริราช โดยนายจารุภัส  ศิริราช งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 164/2561

4 ป(พ.ศ.2561-2564)รอบเมษายน 2561 ราคาเสนอ 500.- บาท เปนจํานวนเงิน 500 .- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.17ม.ค. 2561

55 จางเหมาบริการซอมบํารุงรถยนตสวนราชการ 2,525.26        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาอมตะจํากัด บ.โตโยตาอมตะจํากัด ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

รถยนตกูชีพทะเบียน ขง6142 ขอนแกน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 165/2561

ราคาเสนอ 2,525.26.- บาท เปนจํานวนเงิน 2,525.26.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.24ม.ค. 2561

56 จางเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันวันซอม 4,400             วิธีเฉพาะเจาะจง นางอาภาภัทร  เกิดสกุล นางอาภาภัทร  เกิดสกุล ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กีฬาตามโครงการแขงขันกีฬาอุบลรัตนสัมพันธ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 166/2561

ครั้งที่ 30 ราคาเสนอ 4,400.- บาท เปนจํานวนเงิน 4,400.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.25ม.ค. 2561



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ผูอํานวยการกองคลัง

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

57 จัดซื้อวัสดุเสื้อกีฬา,อุปกรณกีฬาและเวชภัณฑ 47,360         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พานิชกอสราง ราน พานิชกอสราง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ตามโครงการแขงขันกีฬาอุบลรัตนสัมพันธ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 055/2561

ครั้งที่ 30 ราคาเสนอ 47,360.- บาท เปนจํานวนเงิน 47,360.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.30ม.ค. 2561

58 จางเหมาตามโครงการซอมแซมสะพานขาม 45,000           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน รุงนภากอสราง ราน รุงนภากอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

หนองปลิง บานหนองขาม หมูที่ 9 (งบกลาง) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 167/2561

ราคาเสนอ 45,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 45,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.31ม.ค. 2561

59 จางเหมาตามโครงการซอมแซมถนนลูกรัง 31,000           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน รุงนภากอสราง ราน รุงนภากอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เพื่อการเกษตรพรอมวางทอระบายน้ํา (งบกลาง) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 168/2561

บานนาคํา  หมูที่ 1 ราคาเสนอ 31,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 31,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.31ม.ค. 2561

60 จางเหมาตามโครงการสะพานขามลําหวยคุมมุม 208,000         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ลักคนาพาณิชย ราน ลักคนาพาณิชย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ฝายกุดแคน บานสัมพันธ หมูที่ 7 ตําบลนาคํา (เทศบัญญัต)ิ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 021/2561

ตั้งจายรายการใหม ราคาเสนอ 208,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 208,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.5ม.ค. 2561

61 จางเหมาตามโครงการกอสรางถนนดินลูกรังเพื่อ 278,000         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน รุงนภากอสราง ราน รุงนภากอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

การเกษตร บานหนองแวง หมูที่ 10 (เทศบัญญัต)ิ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 022/2561

ตั้งจายรายการใหม ราคาเสนอ 278,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 278,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.16ม.ค. 2561

62 จางเหมาตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีต 104,000         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน น้ําฝนกอสราง ราน น้ําฝนกอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เสริมเหล็ก บานนาคํานอย หมูที่ 12 ตําบลนาคํา (เทศบัญญัต)ิ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 023/2561

ราคาเสนอ 104,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 104,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.16ม.ค. 2561

63 จางเหมาตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีต 105,000         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน น้ําฝนกอสราง ราน น้ําฝนกอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เสริมเหล็ก บานโนนราศรี หมูที่ 2 ตําบลนาคํา (เทศบัญญัต)ิ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 024/2561

ราคาเสนอ 105,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 105,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.17ม.ค. 2561
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