
บนทกขอความ
ส่วนราชการ งานพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลนาคำ

ท่ี ขก ๘๑๖๐๒/...๑๑๒... วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒(£๖๓

เรื่อง รายงานการปรับปรุง การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบาคำ

ตามที่ งานพัสดุ สังกัดกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลนาคำ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง 

รายงบลงทุน งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒<£๖๓ เพื่อให้การดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยขน์ โดยได้นำผลการวิเคราะห์ มาปรับปรุงการ 

ดำเนินงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ดังนี้

รายการปรับปรุง การดำเนินการด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ป ีญ หา •อ ุปสรรค แนวทางแก ้ไขป ิญ หา/ว ิธ ีการปร ับปร ุง ส ิ่งท ี่ป ร ับปรง

๑. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 

แต่ละกลุ่มงานไม่มแผนการ หรือมีแต่ 

ไม่เป็นไปตามแผน

๒.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบาง 

รายการเป็นงานทีต้องกระทำเร่งด่วน 

ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่เกิดข้อผิดพลาด 

ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้

๓.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างส่วนมาก 

ใข้วิธีตกลงราคาทำให้การประหยัดงบ 

ประมาณไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

๑.ผู้บรีหาร ติดตาม กำกับ ให้แต่ละกลุ่มงานปฏิบัติ 

ตามขั้นตอนและให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 

จัดจ้างที่กำหนดไว้

๒.งานพัลดุจัดทำขั้นตอนและจัดส่งให้ผู้บริหาร 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการ 

ทำงานและทราบระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ 

ละวิธี

๓.เมื่องานพัสดุเข้ารับการTlกอบรมจากหน่วยงาน 

ที่จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างเข่น การจัดอบรมเกี่ยว 

กับการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ อยากให้ผู้บริหารได้ 

เข้าร่วมประขุมด้วยเฟ้อรับทราบและเข้าใจใน 

กระบวนการ วิธีการดำเนินงาบการจัดซื้อจัดจ้าง 

๔.ควรจัดอบรมโดยเขิญผู้มีความรู้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

กับระเบียบพัสดุๆมาบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ 

ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

(ะ.มีการต่อรองราคา ก่อนทำสัญญาหริอบันทีก 

ตกลงซื้อหรือจ้างเฟ้อเป็นการประหยัดงบประมาณ

ร).ดำเนินการประขุมเตรียมความพร้อม 

ในการจัดหาพัสดุประจำปี 

๒.กำหนดให้หน่วยงานจัดทำขั้นตอน 

การและระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง 

งบลงทุน งบดำเนินงานของหน่วยงาน 

ทุกโครงการ

๓.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน 

จัดซื้อจัดจ้างในงบลงทุน งบดำเนินงาน 

ทุกสัปดาห์

๔.ประขุมรายงานผลความก้าวหน้าใน 

การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุบ งบดำเนินงาน 

ของหน่วยงานทุกเดือน 

๔.ควรจัดส่งเจ้าหน้าทีทีเกิยวข้องได้รับ 

การรกอบรมและนำความรู้มาปฏิบัติ 

งานให้เกิดความถูกต้อง 

๖.ควรให้ผู้บรีหารเข้าร่วมอบรมเพื่อจะไต้ 

ทราบเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 

๗.ต่อรองราคาก่อนทำสัญญาหรือบันทีก 

ตกลงซื้อหรือจ้างมีการลดราคาทำให้ 

ประหยัดงบประมาณ

จีงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล เฟ้อให้สาธาร๓ ขนรับทราบ ทางเว็บไขด'ของสำนักงานเทศบาลตำบลนาคำ

(ลงขอ)......- ณิศรา ทองโคตร -.............
( นางณิศรา ทองโคตร )

หัวหน้าเจ้าหน้า /  ผู้อำนวยการกองคลัง



ความเห็นปลัด.......... เพื่อโปรดทราบ

(ลงขื่อ)....... - นรินทร์ บุญที -............

( นายนรินทร์ บุญที )

ปลัดเทศบาลตำบลนาคำ

คำสั่งนายกเทศบาล...........ทราบ.......................................................................................................

(ลงข่ือ)  ■.ซาญซัย ศรีวิวัฒน์ -..........

( นายขาญซัย ศรีวิวัฒน์ ) 

นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

1 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 53,400          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวแคทรียา มาเหลาหนาด นางสาวแคทรียา มาเหลาหนาด ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริหารงานการศึกษาเทศบาล 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 001/2563

ตําบลนาคํา ราคาเสนอ 53,400.- บาท เปนจํานวนเงิน 53,400.-บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

2 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสรางเสริม 53,400          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา  เฉียดพรมราช นางสาวเจนจิรา  เฉียดพรมราช ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ทักษะความรูทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 002/2563

ราคาเสนอ 53,400.- บาท เปนจํานวนเงิน 53,400.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

3 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 39,600          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพัทจิรา คําอินทร นางสาวพัทจิรา คําอินทร ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาด 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 003/2563

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทต.นาคํา ราคาเสนอ 39,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 39,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

4 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 39,600          วิธีเฉพาะเจาะจง นางศรีนวล  พรมยอง นางศรีนวล  พรมยอง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาด 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 004/2563

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทต.นาคํา ราคาเสนอ 39,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 39,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

5 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 53,400          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา  คําหาแกว นางสาวจริยา  คําหาแกว ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจงานผลิตพิมพเอกสารทั้งระบบมือและ 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 005/2563

ระบบสารสนเทศของกองคลังเทศบาลตําบลนาคํา ราคาเสนอ 53,400.- บาท เปนจํานวนเงิน 53,400.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

6 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 39,600          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล  ภูครองแง นางสาวดวงกมล  ภูครองแง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริหารงานทําความสะอาดสํานักงาน 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 006/2563

เทศบาลตําบลนาคํา ราคาเสนอ 39,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 39,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

7 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 53,400          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา  แสงกลาง นางสาวรัตนา  แสงกลาง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริหารงานบันทึกขอมูลสถิติและ 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 007/2563

พัฒนาระบบสารสนเทศของ ทต.นาคํา ราคาเสนอ 53,400.- บาท เปนจํานวนเงิน 53,400.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2562

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

8 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 39,600          วิธีเฉพาะเจาะจง นายชาตรี  วงศวิชัย นายชาตรี  วงศวิชัย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจบริหารชุมชนและสังคมงานบริการติดตั้ง 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 008/2563

ไฟฟาและซอมบํารุง ราคาเสนอ 39,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 39,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

9 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 39,600          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปรารถนา  จิตเอื้อ นางสาวปรารถนา  จิตเอื้อ ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจบริหารงานกองชาง งานบริการ บันทึก 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 009/2563

ขอมูลสถิติกองชาง ราคาเสนอ 39,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 39,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

10 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 39,600          วิธีเฉพาะเจาะจง นายศักดิ์พิพัฒนพงษ โยธาทูน นายศักดิ์พิพัฒนพงษ โยธาทูน ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริการชุมชนและสังคมงานบริการตกแตง 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 010/2563

และตัดกิ่งไมตัดหญาริมทางและริมถนนภายในหมูบาน ราคาเสนอ 39,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 39,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

11 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 54,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมปอง  มะลิชัย นายสมปอง  มะลิชัย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริการชุมชนและสังคมงานบริการขับรถ 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 011/2563

กระเชาหมายเลขทะเบียน 84-9977 ขอนแกน ราคาเสนอ 54,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 54,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

12 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 39,600          วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ  ชองวาริน นายอภิชาติ  ชองวาริน ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริการชุมชนและสังคมงานบริการติดตั้ง 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 012/2563

ไฟฟาและซอมบํารุงรักษาไฟฟาสาธารณเพื่อบริการประชาชน ราคาเสนอ 39,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 39,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

13 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 45,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นายคําพัน  สิงหนอย นายคําพัน  สิงหนอย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อชวย 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 013/2563

ชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา ราคาเสนอ 45,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 45,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

14 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุนกลุม 54,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นายวันชัย  มหาหิงษ นายวันชัย  มหาหิงษ ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ภารกิจดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยงานบริการ 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 014/2563

ขับรถกูชีพประจําหนวยกูชีพทต.นาคําทะเบียน ขง6142ขอนแกน ราคาเสนอ 54,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 54,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

15 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุนกลุม 53,400          วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมจิต  ถาออนสี นายสมจิต  ถาออนสี ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ภารกิจดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยงานบริการ 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 015/2563

ขับรถบรรทุกน้ําทต.นาคําทะเบียน ผจ7489ขอนแกน ราคาเสนอ 53,400.- บาท เปนจํานวนเงิน 53,400.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2562

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที (ราคากลาง) และราคาทีเสนอ ราคาทีไดรับคัดเลือก

16 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน 45,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นายสามารถ  จิตเอื้อ นายสามารถ  จิตเอื้อ ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อชวย 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 016/2563

ชวยเหลือปฏิบัติหนาที่พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา(รถดับเพลิง) ราคาเสนอ 45,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 45,000.-บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

17 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน 54,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นายอรรถพล  บึงมุม นายอรรถพล  บึงมุม ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อชวย 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 017/2563

ชวยเหลือปฏิบัติหนาที่พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา(รถดับเพลิง) ราคาเสนอ 54,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 54,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

18 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน 54,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นายคําอวน  สิงหนอย นายคําอวน  สิงหนอย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยงาน 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 018/2563

บริการขับรถกูชีพประจําหนวยกูชีพ ทต .นาคํา ราคาเสนอ 54,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 54,000.-บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

19 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 39,600          วิธีเฉพาะเจาะจง นายเข็มเพชร  ลีแกว นายเข็มเพชร  ลีแกว ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริหารดูแลรักษาตนไมสนามหญาตัดกิ่งไม 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 019/2563

ตัดหญาภายในบริเวณสํานักงาน ทต.นาคํา ราคาเสนอ 39,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 39,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

20 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 39,600          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ  ขามพะรา นางสาวกรรณิการ  ขามพะรา ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริหารดูแลรักษาตนไมสนามหญาตัดกิ่งไม 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 020/2563

ตัดหญาภายในบริเวณสํานักงาน ทต.นาคํา ราคาเสนอ 39,600.- บาท เปนจํานวนเงิน39,600.-บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

21 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุนกลุม 54,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนากร  กลางลา นายธนากร  กลางลา ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ภารกิจบริหารงานบริการขับรถยนตสวนราชการ 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 021/2563

(รถยนตโดยสารขนาด12ที่นั่งรถตู)ทะเบียนนข8284ขอนแกน ราคาเสนอ 54,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 54,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

22 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุนกลุม 54,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นายบริวัตร  ยงคเพชร นายบริวัตร  ยงคเพชร ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ภารกิจบริหารงานบริการขับรถยนตสวนราชการ 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 022/2563

รถ4ประตูทะเบียนขง 6100 ขอนแกน ราคาเสนอ 54,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 54,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

23 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุนกลุม 54,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิรัตน  ยาตาแสง นายวิรัตน  ยาตาแสง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ภารกิจการบริหารงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 023/2563

ราชการ(อาคารสํานักงาน ทต.นาคํา) ราคาเสนอ 54,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 54,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2562

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

24 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุนกลุม 53,400          วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพงษ  เกาะสมบัติ นายสมพงษ  เกาะสมบัติ ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ภารกิจการรักษาความสะอาดอาคารสํานักงาน 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 024/2563

ทต.นาคําหองประชุมพรอมทั้งหองน้ํา ราคาเสนอ 53,400.- บาท เปนจํานวนเงิน 53,400.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

25 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุนกลุม 53,400          วิธีเฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  สิงหคํา นายอํานาจ  สิงหคํา ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ภารกิจการรักษาความสะอาดอาคารสํานักงาน 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 025/2563

ทต.นาคําหองประชุมพรอมทั้งหองน้ํา ราคาเสนอ 53,400.- บาท เปนจํานวนเงิน 53,400.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

26 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน 39,600          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวทัศนีย  ลุนพรหม นางสาวทัศนีย  ลุนพรหม ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจบริหารงานดูแลตนไมสนามหญาตัดกิ่งไม 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 026/2563

ภายในและดานหนาสํานักงานทต.นาคํา ราคาเสนอ 39,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 39,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

27 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน 39,600          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนุชจรี  เจริญสุข นางสาวนุชจรี  เจริญสุข ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจบริหารงานดูแลตนไมสนามหญาตัดกิ่งไม 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 027/2563

ภายในและดานหนาสํานักงานทต.นาคํา ราคาเสนอ 39,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 39,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

28 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน 39,600          วิธีเฉพาะเจาะจง นางพานทอง  มะลิซอน นางพานทอง  มะลิซอน ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจบริหารงานดูแลตนไมสนามหญาตัดกิ่งไม 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 028/2563

ภายในและดานหนาสํานักงานทต.นาคํา ราคาเสนอ 39,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 39,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

29 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน 53,400          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา  ทองดีนอก นางสาวอัจฉรา  ทองดีนอก ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจรักษาความสะอาดอาคารสํานักงาน ทต .นาคํา 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 029/2563

หองประชุมพรอมหองน้ํา ราคาเสนอ 53,400.- บาท เปนจํานวนเงิน 53,400.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

30 จางเหมาบริการ(กูชีพ) 12,400          วิธีเฉพาะเจาะจง นายทองมวน จันทรโสม นายทองมวน จันทรโสม ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ประจําเดือน ตุลาคม 2562 1-31 ตุลาคม 2563 (หัวหนาชุดปฏิบัติงาน) (หัวหนาชุดปฏิบัติงาน) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 030/2563

ราคาเสนอ 12,400.- บาท เปนจํานวนเงิน 12,400.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที/่ผูอํานวยการกองคลัง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2562

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

31 จางเหมาบริการรถรับ-สงนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 18,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นายอมร  อุดแกว นายอมร  อุดแกว ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เทศบาลตําบลนาคํา 1-31 ตุลาคม 2563 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 031/2563

ประจําเดือน ตุลาคม 2562 ราคาเสนอ 18,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 15,300.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

32 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนยพัฒนา 8,375.22      วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 001/2563

ประจําเดือน ตุลาคม 2562 ราคาเสนอ 8,375.22.- บาท เปนจํานวนเงิน 8,375.22.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

33 จัดซื้อน้ําดื่มเทศบาลตําบลนาคํา 560              วิธีเฉพาะเจาะจง โรงน้ําดื่มเนเจอรวอเตอร โรงน้ําดื่มเนเจอรวอเตอร ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 002/2563

ประจําเดือน ตุลาคม 2562 ราคาเสนอ 560.- บาท เปนจํานวนเงิน 560.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

34 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 13,300         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตนบริการ หจก.อุบลรัตนบริการ ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สํานักปลัด งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 003/2563

ประจําเดือน ตุลาคม 2562 1-31 ตุลาคม 2563 ราคาเสนอ 13,300.- บาท เปนจํานวนเงิน13,300.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

35 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่นกองชาง 1,000           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตนบริการ หจก.อุบลรัตนบริการ ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งานไฟฟาถนน(ทะเบียน84-9977ขอนแกน) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 004/2563

ประจําเดือน ตุลาคม 2562 1-31 ตุลาคม 2563 ราคาเสนอ 1,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

36 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 1,800           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตนบริการ หจก.อุบลรัตนบริการ ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กองชาง(ทะเบียน บม5872 ขอนแกน) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 005/2563

ประจําเดือน ตุลาคม 2562 1-31 ตุลาคม 2563 ราคาเสนอ 1,800.- บาท เปนจํานวนเงิน  1,800.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2562

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

37 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 2,000           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตนบริการ หจก.อุบลรัตนบริการ ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 006/2563

ประจําเดือน ตุลาคม 2562 1-31 ตุลาคม 2563 ราคาเสนอ 2,000.- บาท เปนจํานวนเงิน  2,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 ต.ค. 2562

38 จางเหมาบริการจัดเตรียมสนามแขงขันตามโครงการ 4,100            วิธีเฉพาะเจาะจง นายพนม  อนุประดิษฐ นายพนม  อนุประดิษฐ ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

แขงขันกีฬาเยาวชนตําบลนาคํา ปงบประมาณ2563 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 032/2563

ราคาเสนอ 4,100.- บาท เปนจํานวนเงิน 4,100.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.8 ต.ค.2562

39 จางเหมาบริการจัดเตรียมอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 2,500            วิธีเฉพาะเจาะจง นายพนม  อนุประดิษฐ นายพนม  อนุประดิษฐ ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ไมมีแอลกอฮอลสําหรับนักกีฬาและแขกผูมีเกียรติตาม งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 033/2563

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนตําบลนาคํา ปงบประมาณ2563 ราคาเสนอ 2,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 2,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.8 ต.ค.2562

40 จางเหมาบริการจัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธ 1,000            วิธีเฉพาะเจาะจง ราน บานปายสกุลชาย ราน บานปายสกุลชาย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ตามโครงการแขงขันกีฬาเยาวชนตําบลนาคํา งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 034/2563

ปงบประมาณ2563 ราคาเสนอ 1,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.8 ต.ค.2562

41 จางเหมาบริการจัดทําพวงมาลาดอกไมสดเนื่องในพิธี 1,000            วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  ภาโนมัย นางนิภาพร  ภาโนมัย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

บําเพ็ญกุศลและพิธีนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวัน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 035/2563

สวรรคตรัชกาลที่ 9 ราคาเสนอ 1,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.9 ต.ค.2562

42 จัดซื้อวัสดุกอสราง (ยางมะตอย) 160,000        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เทียนทองกอสราง ราน เทียนทองกอสราง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 007/2563

ราคาเสนอ 160,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 160,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.15 ต.ค.2563

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2562

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

43 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ( กองคลัง ) 10,000          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชาตรีการชาง ราน ชาตรีการชาง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 008/2563

ราคาเสนอ 10,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 10,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.15 ต.ค.2563

44 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ( สํานักปลัด ) 4,000            วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชาตรีการชาง ราน ชาตรีการชาง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 009/2563

ราคาเสนอ 4,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 4,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.17 ต.ค.2563

45 จางเหมาบริการจัดทําพวงมาลาดอกไมสดเนื่องในพิธี 1,000            วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  ภาโนมัย นางนิภาพร  ภาโนมัย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

บําเพ็ญกุศลและพิธีรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคต งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 036/2563

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ราคาเสนอ 1,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.18 ต.ค.2562

46 จางเหมาบริการซอมบํารุงรถยนตทะเบียน ขง6142 1,000            วิธีเฉพาะเจาะจง นายสัจจวัฒน  ออนพุทธา นายสัจจวัฒน  ออนพุทธา ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ขอนแกน(รถกูชีพ)ลางแอรเปลี่ยนกรองอากาศ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 037/2563

ราคาเสนอ 1,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.18 ต.ค.2562

47 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ( กองชาง ) 1,200            วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชาตรีการชาง ราน ชาตรีการชาง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 010/2563

ราคาเสนอ 1,200.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,200.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.25 ต.ค.2563

48 จางเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันและจัดเตรียม 5,000            วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  ภาโนมัย นางนิภาพร  ภาโนมัย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

อาหารวางเครื่องดื่มในวันประชุมสภาทต.นาคําสมัยสามัญ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 039/2563

สมัยที่ 4 ป 2562 ราคาเสนอ 5,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 5,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.31 ต.ค.2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2562

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

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

1 พ.ย.-30 พ.ย.62 หัวหนาชุดปฏิบัติงาน หัวหนาชุดปฏิบัติงาน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 040/2563

ประจําเดือน พฤศจิกายน 2562 ราคาเสนอ 12,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 12,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 พ.ย. 2562

2 จางเหมาบริการรถรับ-สงนักเรียนศูนยพัฒนา 18,000         วิธีเฉพาะเจาะจง นายอมร  อุดแกว นายอมร  อุดแกว ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา 1 พ.ย.-30 พ.ย.62 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 041/2563

ประจําเดือน พฤศจิกายน 2562 ราคาเสนอ 18,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 18,000.-บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 พ.ย. 2562

3 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 59,119.20   วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ทต.ตําบลนาคําภาคเรียนที่ 2/2562 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 011/2563

1พ.ย.62-เม.ย.63 ราคาเสนอ 59,119.20.- บาท เปนจํานวนเงิน59,119.20.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 พ.ย. 2562

4 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 340,377.60 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ประจําภาคเรียนที่ 2/2562และกอนปด งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 012/2563

ภาคเรียน1พ.ย.62-ม.ีค.63 ราคาเสนอ 340,377.60.-บาท เปนจํานวนเงิน 340,377.60.-บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 พ.ย. 2562

5 จัดซื้อน้ําดื่ม 880.00        วิธีเฉพาะเจาะจง โรงน้ําดื่มเนเจอรวอเตอร โรงน้ําดื่มเนเจอรวอเตอร ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 013/2563

ประจําเดือน พฤศจิกายน 2562 ราคาเสนอ 880.- บาท เปนจํานวนเงิน1 880.-  บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 พ.ย. 2562

6 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 15,000        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตนบริการ หจก.อุบลรัตนบริการ ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สํานักปลัด งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 014/2563

ประจําเดือน พฤศจิกายน 2562 1-30 พ.ย.62 ราคาเสนอ 15,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 54,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 พ.ย. 2562

7 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 2,000          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตนบริการ หจก.อุบลรัตนบริการ ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กองชาง งานไฟฟาถนน 84-9977ขอนแกน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 015/2563

ประจําเดือน พฤศจิกายน 2562 1-30 พ.ย.62 ราคาเสนอ 2,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 2,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 พ.ย. 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

8 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 2,000          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตนบริการ หจก.อุบลรัตนบริการ ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กองชางงานเคหะและชุมชนทะเบียนบม5872 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 016/2563

ขอนแกน ประจําเดือน พ.ย.2563 1-30 พ.ย.62 ราคาเสนอ 2,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 2,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 พ.ย. 2562

9 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 5,000          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตนบริการ หจก.อุบลรัตนบริการ ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 017/2563

ประจําเดือน พฤศจิกายน 2562 1-30 พ.ย.62 ราคาเสนอ 5,000.- บาท เปนจํานวนเงิน  5,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1 พ.ย. 2562

10 จัดซื้อครุภัณฑเครื่องพนหมอกควัน 59,000         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอสเอซีรุงเรืองพาณิชย ราน เอสเอซีรุงเรืองพาณิชย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

จํานวน 1 เครื่อง(ครุภัณฑการเกษตร) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 018/2563

ราคาเสนอ 59,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 59,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.6 พ.ย. 2562

11 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน 41,957         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจมาภรณ นาคนอย นางสาวเบญจมาภรณ นาคนอย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สนับสนุนภารกิจรักษาความสะอาดรอบบริเวณ 8พ.ย.62-31ม.ีค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 042/2563

และอาคารสํานักงาน ทต.นาคํา ราคาเสนอ 41,957.- บาท เปนจํานวนเงิน 41,957.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 8 พ.ย. 2562

12 จางเหมาบริการจัดทําปายไวนิลตามโครงการ 600              วิธีเฉพาะเจาะจง ราน บานปายสกุลชาย ราน บานปายสกุลชาย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถิ่น งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 043/2563

ราคาเสนอ 600.- บาท เปนจํานวนเงิน 600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 8 พ.ย. 2562

13 จัดซื้อวัสดุดับเพลิงน้ํายาเคมีดับเพลิง 80,000         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอสเอซีรุงเรืองพาณิชย ราน เอสเอซีรุงเรืองพาณิชย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ผงเคมีแหง งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 019/2563

ราคาเสนอ 80,000.- บาท เปนจํานวนเงิน80,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.15 พ.ย. 2562

14 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน(กองการศึกษา) 5,000           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน บุมมินิมารท ราน บุมมินิมารท ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 020/2563

ราคาเสนอ 5,000.- บาท เปนจํานวนเงิน  5,000..- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.22 พ.ย.2562

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

15 จัดซื้อครุภัณฑกลองวัดมุม จํานวน 1 ชุด 95,230         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อัลทิเมทโพซิชั่นนิ่ง จํากัด บ.อัลทิเมทโพซิชั่นนิ่ง จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

(กองชาง) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 021/2563

ราคาเสนอ 95,230.- บาท เปนจํานวนเงิน  95,230..- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.22 พ.ย.2562

16 จัดซื้อครุภัณฑเครื่องตบดินขนาด5.5HPและ 41,000         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พี ทีแอคคิวเรท ราน พี ทีแอคคิวเรท ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ครุภัณฑเปาวัดระยะแบบprism poleและครุภัณฑ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 022/2563

โพลสเกลรุน Twit Lock ราคาเสนอ 41,000.- บาท เปนจํานวนเงิน  41,000..- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.22 พ.ย. 2562

17 จางเหมาตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม 143,000       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สุริยา ราน สุริยา ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เหล็กบานนาคํานอย ม.12 สายสี่แยกพอสมควร เทศบัญญัติฯ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 001/2563

ชองวาริน-แยกบานหนองไหล ม.4 ราคาเสนอ 143,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 143,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.4 พ.ย.2562

18 จางเหมาตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม 160,900       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สุริยา ราน สุริยา ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เหล็กบานนาคํานอย ม.12 สายสี่แยกพอสมควร จายขาดฯ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 002/2563

ชองวาริน-แยกบานหนองไหล ม.4 ราคาเสนอ 160,900.- บาท เปนจํานวนเงิน 160,900.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.6 พ.ย.2562

19 จางเหมาตามโครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการ 419,900       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เทียนทองกอสราง ราน เทียนทองกอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เกษตรบานหนองแวง ม.10 จากบานนายจรูญ จายขาดฯ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 003/2563

ชัยหัส-ทางเชื่อมบานโนนราศรีม.2(2ชวง) ราคาเสนอ 419,900.- บาท เปนจํานวนเงิน 419,900.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.6 พ.ย.2562

20 จางเหมาตามโครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการ 270,000       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน รุงนภากอสราง ราน รุงนภากอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เกษตรบานหนองแวงใหม ม.13 จากบานพอ จายขาดฯ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 004/2563

คําพวน ภูมิชูชิตบานหนองแวง ม.10 ราคาเสนอ 270,900.- บาท เปนจํานวนเงิน 270,900.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.7 พ.ย.2562

21 จางเหมาตามโครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการ 254,000       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สัมพันธพาณิชย ราน สัมพันธพาณิชย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เกษตรบานหนองขาม ม.9 -บานนาคํา ม.1 จายขาดฯ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 005/2563

ราคาเสนอ 254,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 254,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.8 พ.ย.2562

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

22 จางเหมาตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม 126,900       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สุริยา ราน สุริยา ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เหล็กบานนาคํา ม.1 (สายหลังโรงเรียน)ต.นาคํา จายขาดฯ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 006/2563

ราคาเสนอ 126,900.- บาท เปนจํานวนเงิน 126,900.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.8 พ.ย.2562

23 จางเหมาตามโครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการ 39,600         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เทียนทองกอสราง ราน เทียนทองกอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เกษตรบานหนองขาม ม.9 ดังนี้ จายขาดฯ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 007/2563

1.จากบ.แมทองอั้ว-สามแยกหนองปง 22,600         
2.จากตูยามอปพร.-รอบหนองปลิง(ชวง3) 17,000         

ราคาเสนอ 39,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 39,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.11 พ.ย.2562

24 จางเหมาตามโครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการ 77,900         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เทียนทองกอสราง ราน เทียนทองกอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เกษตรบานหนองขาม ม.9 จากตูยามอปพร.-รอบ จายขาดฯ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 008/2563

หนองปลิง(ชวงที่ 1) ราคาเสนอ 77,900.- บาท เปนจํานวนเงิน 77,900.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.11 พ.ย.2562

25 จางเหมาตามโครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการ 93,500         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เทียนทองกอสราง ราน เทียนทองกอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เกษตรบานหนองขาม ม.9 จากตูยามอปพร.-รอบ จายขาดฯ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 009/2563

หนองปลิง(ชวงที่ 2) ราคาเสนอ 93,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 93,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.11 พ.ย.2562

26 จางเหมาตามโครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการ 307,000       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน รุงนภากอสราง ราน รุงนภากอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เกษตรบานกุดกระหนวน ม.3 -บ.หวยคํานอยม.5 จายขาดฯ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 010/2563

ราคาเสนอ 307,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 307,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.12 พ.ย.2562

27 จางเหมาตามโครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการ 119,000       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พาณิชยกอสราง ราน พาณิชยกอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เกษตรบานกุดกระหนวน ม.3 จากแยกหนองโน- จายขาดฯ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 011/2563

แยกบานขุนดาน ราคาเสนอ 119,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 119,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13 พ.ย.2562

28 จางเหมาตามโครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการ 99,900         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ลักคนากอสราง ราน ลักคนากอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เกษตรบานนาคํา ม.1 (สายจากถนนใหญไปภูพานคํา) จายขาดฯ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 012/2563

ราคาเสนอ 99,900.- บาท เปนจํานวนเงิน 99,900.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.14 พ.ย.2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

29 จางเหมาตามโครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการ 137,000       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พานิชกอสราง ราน พานิชกอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เกษตรจากแยกบานทานตะวัน ม.11ซอยอุดมสุข จายขาดเงินสะสม งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 013/2563
จากบานนายอุดมสุข ดอนนางพา ราคาเสนอ137,000.- บาท เปนจํานวนเงิน137,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.15 พ.ย.2562

30 จางเหมาตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม 405,800       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สุริยา ราน สุริยา ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เหล็กสายบานหนองขาม ม.9(จํานวน 4 สาย)ดังนี้ จายขาดเงินสะสม งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 014/2563

1.สายจากหนาบานนางพนมวัลย-สามแยกนาย 213,000       คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว 15 พ.ย.2562

อาคม หินคํา(ชวงที่1)

2.สายจากหนาบานนางพนมวัลย-สามแยกนาย 47,500         
อาคม หินคํา(ชวงที่2)

3.สายจากถนนหมายเลขขก.5033-หนาบาน 103,800       
พออุนใจ (ชวงที่1)

4.สายจากถนนหมายเลขขก.5033-หนาบาน 41,500         
พออุนใจ (ชวงที่2) ราคาเสนอ405,800.- บาท เปนจํานวนเงิน 405,800.- บาท

31 จางเหมาตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม 200,000       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สุริยา ราน สุริยา ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เหล็กสายบานโนนราศรี ม.2 (เสนหลังวัด จายขาดฯ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 015/2563

บานโนนราศร)ี ราคาเสนอ 200,000.- บาท เปนจํานวนเงิน200,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.18 พ.ย.2562

32 จางเหมาตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม 136,600       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สุริยา ราน สุริยา ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เหล็กสายบานหนองไหล ม.4 (สายไปวัดปาสระแกว) จายขาดฯ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 016/2563

ราคาเสนอ 136,600.- บาท เปนจํานวนเงิน136,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.18 พ.ย.2562

33 จางเหมาตามโครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการ 82,000         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน รุงนภากอสราง ราน รุงนภากอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เกษตรจากแยกบานหนองไหล ม.4หนาบาน จายขาดเงินสะสม งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 017/2563

นายวิชัย แสนคํา-นานายบุญหลอง จันทรโสม ราคาเสนอ137,000.- บาท เปนจํานวนเงิน137,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.18 พ.ย.2562

34 จางเหมาตามโครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการ 64,000         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน รุงนภากอสราง ราน รุงนภากอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เกษตรจากแยกบานเลา ม.8เสนไปหนองพันธุปลา จายขาดเงินสะสม งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 018/2563

ถึง บานดง ราคาเสนอ64,000.- บาท เปนจํานวนเงิน64,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.18 พ.ย.2562

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

35 จางเหมาตามโครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการ 60,000         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พานิชกอสราง ราน พานิชกอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

บานกุดกระหนวน ม.3จากบานพอพล จันทรโสม จายขาดเงินสะสม งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 019/2563

ถึง นา นางรุงรัตน แสนบุตร ราคาเสนอ60,000.- บาท เปนจํานวนเงิน60,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.19 พ.ย.2562

36 จางเหมาตามโครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการ 38,000         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พานิชกอสราง ราน พานิชกอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

บานหนองขาม ม.9จากบานนางพวงเพชร-ปาชา จายขาดเงินสะสม งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 020/2563

ราคาเสนอ38,000.- บาท เปนจํานวนเงิน38,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.19 พ.ย.2562

37 จางเหมาตามโครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการ 41,000         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พานิชกอสราง ราน พานิชกอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

บานหนองแวง ม.10จากสามแยกพอบุญเลี้ยง จายขาดเงินสะสม งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 021/2563

แกนบุดดา-บานพอคูณ  อรัญมาลา ราคาเสนอ41,000.- บาท เปนจํานวนเงิน41,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.19 พ.ย.2562

38 จางเหมาตามโครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการ 97,000         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สัมพันธพาณิชย ราน สัมพันธพาณิชย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

บานหนองแวง ม.10จากไรนางคํา แสนแกว- จายขาดเงินสะสม งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 022/2563

หนองเม็ก ราคาเสนอ97,000.- บาท เปนจํานวนเงิน97,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.20 พ.ย.2562

39 จางเหมาตามโครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการ 22,000         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สัมพันธพาณิชย ราน สัมพันธพาณิชย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

บานหนองแวง ใหมม.13จากถนนสาย5033- จายขาดเงินสะสม งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 023/2563

สระหนองหญาปลอง ราคาเสนอ22,000.- บาท เปนจํานวนเงิน22,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.20 พ.ย.2562

40 จางเหมาตามโครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการ 83,000         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เทียนทองกอสราง ราน เทียนทองกอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

บานหนองขาม ม.9(บ.หนองขามเชื่อมบ.ดง) จายขาดเงินสะสม งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 024/2563

(ชวงที่1) ราคาเสนอ83,000.- บาท เปนจํานวนเงิน83,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.21 พ.ย.2562

41 จางเหมาตามโครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการ 30,000         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เทียนทองกอสราง ราน เทียนทองกอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

บานหนองขาม ม.9(บ.หนองขามเชื่อมบ.ดง) จายขาดเงินสะสม งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 025/2563

(ชวงที่2และ3) ราคาเสนอ30,000.- บาท เปนจํานวนเงิน30,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.21 พ.ย.2562
1.บ.หนองขามเชื่อมบ.ดงชวงที2่ 19,000         
2.บ.หนองขามเชื่อมบ.ดงชวงที2่ 11,000         

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

42 จางเหมาตามโครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการ 37,000         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เทียนทองกอสราง ราน เทียนทองกอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

บานหนองขาม ม.9สายสี่แยกสวนนายสมจิต จายขาดเงินสะสม งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 026/2563

ดวงตาไทเชื่อมตอถนนบานดงและเชื่อมตอถนน

ไปหนองเม็ก ราคาเสนอ37,000.- บาท เปนจํานวนเงิน37,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.21 พ.ย.2562

43 จางเหมาตามโครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการ 229,000       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เทียนทองกอสราง ราน เทียนทองกอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

บานโนนราศรี ม.2-นานายจรูญ  ชัยหัส จายขาดเงินสะสม งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 027/2563

ราคาเสนอ229,000.- บาท เปนจํานวนเงิน229,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.22 พ.ย.2562

44 จางเหมาตามโครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการ 137,500       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เทียนทองกอสราง ราน เทียนทองกอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

บานหนองแวง ม.10จากนานายวรจิต ศรีคลัง จายขาดเงินสะสม งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 028/2563

ถึงนานายบุญมี  เสนใส ราคาเสนอ137,500.- บาท เปนจํานวนเงิน137,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.25พ.ย.2562

45 จางเหมาตามโครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการ 192,500       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เทียนทองกอสราง ราน เทียนทองกอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เกษตรจากพื้นที่เกษตร-บานหนองแวง ม.10 เทศบัญญัติฯ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 029/2563

จํานวน 2 ชวง(ชวงที่1)สายจากที่เกษตร-นานาย

คําตัน แกวมาตย(ชวงที่2)สายจากหาแยกเขา

หนองพุก-ไรนายสงวน  คาดบัว ราคาเสนอ192,500.- บาท เปนจํานวนเงิน192,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.25 พ.ย.2562

-                   

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

1 จางเหมาบริกากูชีพ 10,800          วิธีเฉพาะเจาะจง นายทองมวน  จันทรโสม นายทองมวน  จันทรโสม ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

1 ธ.ค.-27 ธ.ค.62 หัวหนาชุดปฏิบัติงาน หัวหนาชุดปฏิบัติงาน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 044/2563

ประจําเดือน ธันวาคม 2562 ราคาเสนอ 10,800.- บาท เปนจํานวนเงิน 10,800.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 1ธ.ค. 2562

2 จางเหมาบริการรถรับ-สงนักเรียนศูนยพัฒนา 18,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นายอมร  อุดแกว นายอมร  อุดแกว ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา 2-27 ธ.ค.62 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 045/2563

ประจําเดือน ธันวาคม 2562 ราคาเสนอ 18,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 18,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.2ธ.ค.2562

3 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 14,750        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สํานักปลัด งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 023/2563

ประจําเดือน ธันวาคม 2562 2-27 ธ.ค.62 ราคาเสนอ 14,750.- บาท เปนจํานวนเงิน 14,750.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.2ธ.ค.2562

4 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 1,300          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กองชาง งานไฟฟาถนน 84-9977ขอนแกน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 024/2563

ประจําเดือน ธันวาคม 2562 2-27 ธ.ค.62 ราคาเสนอ 1,300.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,300.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.2ธ.ค.2562

5 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 2,300          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กองชางงานเคหะและชุมชนทะเบียนบม5872 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 025/2563

ประจําเดือน ธันวาคม 2562 2-27 ธ.ค.62 ราคาเสนอ 2,300.- บาท เปนจํานวนเงิน 2,300.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.2ธ.ค.2562

6 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 4,500          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 026/2563

ประจําเดือน ธันวาคม 2562 2-27 ธ.ค.62 ราคาเสนอ 4,500.- บาท เปนจํานวนเงิน  4,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.2ธ.ค.2562

7 จัดซื้อวัสดุน้ําดื่ม 600             วิธีเฉพาะเจาะจง โรงน้ําดื่มเนเจอรวอเตอร โรงน้ําดื่มเนเจอรวอเตอร ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 027/2563

ประจําเดือน ธันวาคม 2562 ราคาเสนอ 600.- บาท เปนจํานวนเงิน  600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.2ธ.ค.2562

8 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว(กองคลัง) 10,500        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชาตรีการชาง ราน ชาตรีการชาง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 028/2563

ราคาเสนอ 10,500.- บาท เปนจํานวนเงิน  10,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.3ธ.ค.2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2562

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) 9,000          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เคพีดอทคอม ราน เคพีดอทคอม ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 029/2563

ราคาเสนอ 9,000.- บาท เปนจํานวนเงิน  9,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 3 ธ.ค. 2562

10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สํานักปลัด)งานบุคลากร 27,000        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เคพีดอทคอม ราน เคพีดอทคอม ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งานแผนฯและงานพัฒนาชุมชน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 030/2563

ราคาเสนอ 27,000.- บาท เปนจํานวนเงิน  27,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 3 ธ.ค. 2562

11 จัดซื้อวัสดุกอสราง (กองชาง) 2,000          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชาตรีการชาง ราน ชาตรีการชาง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 031/2563

ราคาเสนอ 2,000.- บาท เปนจํานวนเงิน  2,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 3 ธ.ค. 2562

12 จางเหมาบริการซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศหองสํานัก 5,029            วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ณัฐวุฒิแอรไฟฟา ราน ณัฐวุฒิแอรไฟฟา ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ปลัดหมายเลขครุภัณฑ420-55-0007-0008และ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที0่46/2563

420-57-0014 ราคาเสนอ 5,029.- บาท เปนจํานวนเงิน 5,029.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 3 ธ.ค. 2562

13 จางเหมาบริการซอมบํารุงรถยนตสวนราชการ 8,121.15       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เคเคทีขอนแกน จํากัด บ.เคเคทีขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ทะเบียน นข 8284 ขอนแกน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที0่47/2563

ราคาเสนอ 8,121.15.- บาท เปนจํานวนเงิน 8,121.15.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 3 ธ.ค. 2562

14 จางเหมาบริการซอมบํารุงรถยนตสวนราชการ 8,410            วิธีเฉพาะเจาะจง นายถนอม  โชคลา นายถนอม  โชคลา ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ทะเบียน บม 5872 ขอนแกน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที0่48/2563

ราคาเสนอ 8,410.- บาท เปนจํานวนเงิน 8,410.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 3 ธ.ค. 2562

15 จางเหมาบริการซอมบํารุงรถยนตสวนราชการ 15,330          วิธีเฉพาะเจาะจง นายถนอม  โชคลา นายถนอม  โชคลา ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ทะเบียน 84-9977 ขอนแกน(รถกระเชา) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที0่49/2563

ราคาเสนอ 15,330.- บาท เปนจํานวนเงิน 15,330.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 3 ธ.ค. 2562

16 จางเหมาบริการจัดจัดทําปายประชุมกรรมการ 1,000            วิธีเฉพาะเจาะจง ราน บานปายสกุลชาย ราน บานปายสกุลชาย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ติดตามผลแผนพัฒนาทองถิ่น งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที0่50/2563

ราคาเสนอ 1,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 4 ธ.ค. 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2562

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

17 จางเหมาบริการจัดจัดทําปายโครงการประชาสัมพันธ 18,000          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สะบายดีอุบลรัตน ราน สะบายดีอุบลรัตน ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางภาษีปายคาธรรมเนียม งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที0่51/2563

และใบอนุญาตประจําป 2563 ราคาเสนอ 18,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 18,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.12ธ.ค.2562

18 จางเหมาบริการซอมบํารุงรถยนตสวนราชการ 9,000            วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ดลเซอรวิส ราน ดลเซอรวิส ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ทะเบียน ผจ 7489 ขอนแกน(รถดับเพลิงรถบรรทุกน้ํา) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที0่52/2563

ราคาเสนอ 9,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 9,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.12ธ.ค.2562

19 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน( กองการศึกษา) 4,040          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 032/2563

ราคาเสนอ 4,040 บาท เปนจํานวนเงิน  4,040.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.12ธ.ค.2562

20 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน( กองคลัง) 15,785        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 033/2563

ราคาเสนอ 15,785 บาท เปนจํานวนเงิน 15,785.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.12ธ.ค.2562

21 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน( สํานักปลัด) 15,965        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 034/2563

ราคาเสนอ 15,965 บาท เปนจํานวนเงิน 15,965.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.12ธ.ค.2562

22 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว( สํานักปลัด) 4,605          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 035/2563

ราคาเสนอ 4,605 บาท เปนจํานวนเงิน 4,605.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.12ธ.ค.2562

23 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน( กองคลัง) 5,901          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 036/2563

ราคาเสนอ 5,901 บาท เปนจํานวนเงิน 5,901.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13ธ.ค.2562

24 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร( กองคลัง) 6,000          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 037/2563
ราคาเสนอ 6,000 บาท เปนจํานวนเงิน 6,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13ธ.ค.2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2562

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

25 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน( กองการศึกษา) 10,445        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 038/2563

ราคาเสนอ 10,445 บาท เปนจํานวนเงิน 10,445.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13ธ.ค.2562

26 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว( กองการศึกษา) 1,366          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 039/2563

ราคาเสนอ 1,366 บาท เปนจํานวนเงิน 1,366.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13ธ.ค.2562

27 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว( สํานักปลัด) 5,178          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 040/2563

ราคาเสนอ 5,178 บาท เปนจํานวนเงิน 5,178.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13ธ.ค.2562

28 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน( สํานักปลัด) 16,508        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 041/2563

ราคาเสนอ 16,508 บาท เปนจํานวนเงิน 16,508.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13ธ.ค.2562

29 จางเหมาบริการจัดเตรียมอาหารวางและเครื่องดื่ม 2,500            วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  ภาโนมัย นางนิภาพร  ภาโนมัย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ในวันประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที2่ประจําป2562 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที0่53/2563

และอาหารเที่ยง ราคาเสนอ 2,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 2,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.16ธ.ค.2562

30 จางเหมาบริการตามโครงการงานพัฒนาเปาลางบอน้ํา 33,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นายมณีรัตน  วงศพิทักษ นายมณีรัตน  วงศพิทักษ ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

บาดาลพรอมซอมบํารุงบ.หนองไหล ม.4และ งบกลาง งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที0่54/2563

บานกุดกระหนวน ราคาเสนอ 33,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 33,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.16ธ.ค.2562

31 จางเหมาบริการจัดทําปายตามโครงการรณรงคลดอุบัติเหตุ 37,000          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอสเอซีรุงเรืองพาณิชย ราน เอสเอซีรุงเรืองพาณิชย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.2563 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที0่55/2563

ราคาเสนอ 37,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 37,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.20ธ.ค.2562

32 จางเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่พรอมเก็บทําความสะอาด 3,500            วิธีเฉพาะเจาะจง นายพนม  อนุประดิษฐ นายพนม  อนุประดิษฐ ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เมื่องานแลวเสร็จตามโครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทาง งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที0่56/2563

ถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.2563 ราคาเสนอ 3,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 3,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.20ธ.ค.2562

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )
หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2562

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

33 จางเหมาบริการตามโครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ 54,000          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เทียนทองกอสราง ราน เทียนทองกอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

การเกษตรสายจากถนนใหญไปภูพาน(ชวงที2่) ตั้งจายรายการ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที0่57/2563

บานนาคํา ม.1 ใหม ราคาเสนอ 54,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 54,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.20ธ.ค.2562

34 จางเหมาบริการตามโครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ 213,000        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เทียนทองกอสราง ราน เทียนทองกอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

การเกษตรสายจากถนนใหญถึงไรนางนวล ไชยหานาม ตั้งจายรายการ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที0่58/2563

บานนาคํา ม.1 ใหม ราคาเสนอ 213,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 213,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.20ธ.ค.2562

35 จัดซื้อครุภัณฑเตนทผาใบจํานวน 4 หลังและเกาอี้ 170,000      วิธีเฉพาะเจาะจง ราน รุงนภากอสราง ราน รุงนภากอสราง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

พลาสติก จํานวน 200 ตัว งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 042/2563

ราคาเสนอ 170,000 บาท เปนจํานวนเงิน 170,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.20ธ.ค.2562

36 จัดซื้อครุภัณฑตูเหล็ก 2บานเปดและครุภัณฑโตะ 46,500        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ไพโรจนกรุป ราน ไพโรจนกรุป ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

พับเอนกประสงค งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 043/2563

1.ตูเหล็ก2บานเปดจํานวน 3 ตู 16,500        

2.โตพับอเนกประสงคจํานวน 20 ตัว 30,000        ราคาเสนอ 46,500 บาท เปนจํานวนเงิน 46,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.20ธ.ค.2562

37 จัดซื้ออุปกรณไฟฟา กรวยจราจรอื่นๆประจําจุดบริการ 9,500          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอสเอซีรุงเรืองพาณิชย ราน เอสเอซีรุงเรืองพาณิชย ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ประชาชนตามโครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 043/2563

ชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2563 ราคาเสนอ 9,500 บาท เปนจํานวนเงิน 9,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.24ธ.ค.2562

38 จางเหมาบริการถายเอกสารพรอมเขาเลมงานแผนฯ 1,529            วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สาครเซ็นเตอร ราน สาครเซ็นเตอร ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที0่59/2563

ราคาเสนอ 1,529.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,529.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.24ธ.ค.2562

39 จางเหมาบริการกูชีพ (ม.ค.63) 14,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นายทองมวน  จันทรโสม นายทองมวน  จันทรโสม ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

28ธ.ค.62-31ม.ค.63 หัวหนาปฏิบัติงาน หัวหนาปฏิบัติงาน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที0่60/2563

ราคาเสนอ 14,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 14,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.28ธ.ค.2563

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )
หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2562

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

1 จางเหมาบริการรถรับ-สงนักเรียนศูนยพัฒนา 18,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายอมร  อุดแกว นายอมร  อุดแกว ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา 2 ม.ค.-31 ม.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 061/2563

ประจําเดือน มกราคม 2563 ราคาเสนอ 18,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 18,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 2ม.ค. 2563

2 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 16,800         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สํานักปลัด งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 045/2563
ประจําเดือน มกราคม 2563 2 ม.ค.-31 ม.ค.63 ราคาเสนอ 16,800.- บาท เปนจํานวนเงิน 16,800.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 2ม.ค. 2563

3 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่นกองชาง 500              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งานไฟฟาถนนทะเบียน84-9977 ขอนแกน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 046/2563

ประจําเดือน มกราคม 2563 2 ม.ค.-31 ม.ค.63 ราคาเสนอ 500.- บาท เปนจํานวนเงิน 500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 2ม.ค. 2563

4 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่นกองชาง 1,000           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งานเคหะและชุมชนทะเบียน บม5872 ขอนแกน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 047/2563

ประจําเดือน มกราคม 2563 2 ม.ค.-31 ม.ค.63 ราคาเสนอ 1,000.- บาท เปนจํานวนเงิน  1,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 2ม.ค. 2563

5 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 4,000           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 048/2563

ประจําเดือน มกราคม 2563 2 ม.ค.-31 ม.ค.63 ราคาเสนอ 4,000.- บาท เปนจํานวนเงิน  4,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 2ม.ค. 2563

6 จัดซื้อน้ําดื่มเทศบาลตําบลนาคํา 1,050           วิธีเฉพาะเจาะจง โรงน้ําดื่มเนเจอรวอเตอร โรงน้ําดื่มเนเจอรวอเตอร ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 049/2563
ประจําเดือน มกราคม 2563 ราคาเสนอ 1,050.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,050.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 2ม.ค. 2563

7 จางเหมาบริการจัดทําปายไวนิลเวที 3,600             วิธีเฉพาะเจาะจง ราน บานปายสกุลชาย ราน บานปายสกุลชาย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ตามโครงการงานวันเด็กแหงชาติประจําป2562 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 062/2563

จํานวน 3 ปาย ราคาเสนอ 3,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 3,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.7ม.ค. 2563

8 จางเหมาบริการจัดสถานที่พรอมตกแตงสถานที่ 16,500           วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์  สีบุบ นายประสิทธิ์  สีบุบ ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ตามโครงการงานวันเด็กแหงชาติประจําป2562 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 063/2563

จํานวน3โรงเรียนๆละ5,500 บาท ราคาเสนอ 16,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 16,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.7ม.ค. 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

9 จางเหมาบริการซอมบํารุงรถยนตสวนราชการ 16,350           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อันดามันการยาง ราน อันดามันการยาง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ทะเบียน ผข 3171 ขอนแกน(สํานักปลัด) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 064/2563

ราคาเสนอ 16,350.- บาท เปนจํานวนเงิน 16,350.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.10ม.ค. 2563

10 จางเหมาบริการจัดเตรียมอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 2,500             วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  ภาโนมัย นางนิภาพร  ภาโนมัย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 065/2563
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ

จัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2563 ราคาเสนอ 2,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 2,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.16ม.ค. 2563

11 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน(กองชาง) 3,500           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 050/2563

ราคาเสนอ 3,500.- บาท เปนจํานวนเงิน  3,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.15 ม.ค.2563

12 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว(กองคลัง) 2,650           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 051/2563

ราคาเสนอ 2,650.- บาท เปนจํานวนเงิน  2,650.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.15 ม.ค.2563

13 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน(กองคลัง) 2,600           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 052/2563

ราคาเสนอ 2,600.- บาท เปนจํานวนเงิน  2,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.15 ม.ค.2563

14 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน(สํานักปลัด) 2,000           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 053/2563
ราคาเสนอ 2,000.- บาท เปนจํานวนเงิน  2,000 บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.15 ม.ค.2563

15 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว(กองการศึกษา) 3,211           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 054/2563

ราคาเสนอ 3,211.- บาท เปนจํานวนเงิน  3,211.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.15 ม.ค.2563

16 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน(กองการศึกษา) 8,954           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 055/2563

ราคาเสนอ 8,954.- บาท เปนจํานวนเงิน  8,954.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.15 ม.ค.2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

17 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน(สํานักปลัด) 11,214         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 056/2563

ราคาเสนอ 11,214.- บาท เปนจํานวนเงิน  11,214.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.15 ม.ค.2563

18 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน(กองคลัง) 2,400           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 057/2563

ราคาเสนอ 2,400.- บาท เปนจํานวนเงิน  2,400.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.15 ม.ค.2563

19 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร(สํานักปลัด) 63,678         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยอินเตอรเนชั่นแนลเอ็นจิเนียริ่ง บ.ไทยอินเตอรเนชั่นแนลเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เซอรวิส จํากัด เซอรวิส จํากัด งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 058/2563

ราคาเสนอ 63,678.- บาท เปนจํานวนเงิน  63,678.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.16 ม.ค.2563

20 จัดซื้อวัสดุพระบรมฯฐานเสาธง,ผาประดับสีมวงตาม 13,100         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน รุงประเสริฐพาณิชย ราน รุงประเสริฐพาณิชย ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

โครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฃฃฃยาลักษณ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 059/2563

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ ราคาเสนอ 13,100.- บาท เปนจํานวนเงิน  13,100.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.16 ม.ค.2563

21 จัดซื้อวัสดุอุปกรณอื่นเพื่อใชในการจัดเตรียมสถานที่ 17,100         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน รุงประเสริฐพาณิชย ราน รุงประเสริฐพาณิชย ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

และประดับตกแตงสถานที่ตามโครงการพระราชทานฯ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 060/2563

ราคาเสนอ 17,100.- บาท เปนจํานวนเงิน  17,100.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.16 ม.ค.2563

22 จัดซื้อเสื้อกีฬา,อุปกรณกีฬาและจัดซื้อเวชภัณฑตางๆ 48,500         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พัฒธาวินท ราน พัฒธาวินท ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ตามโครงการแขงขันกีฬาประเพณีประชาชนอุบลรัตน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 061/2563

สัมพันธครั้งที3่2ประจําปงปม.พ.ศ.2563 ราคาเสนอ 48,500.- บาท เปนจํานวนเงิน  48,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.22 ม.ค.2563

23 จางเหมาบริการจัดทําปายกีฬากลุมสีสมพรอมโครงไม 1,500             วิธีเฉพาะเจาะจง ราน บานปายสกุลชาย ราน บานปายสกุลชาย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ตามโครงการแขงขันกีฬาประเพณีประชาชนอุบลรัตน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 066/2563

สัมพันธครั้งที3่2ประจําปงปม.พ.ศ.2563 ราคาเสนอ 1,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.22ม.ค.2563

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

24 จางเหมาบริการจัดริ้วขบวนและจัดแสตนเชียรสีสม 45,000           วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์  สีบุบ นายประสิทธิ์  สีบุบ ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ตามโครงการแขงขันกีฬาประเพณีประชาชนอุบลรัตน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 067/2563

สัมพันธครั้งที3่2ประจําปงปม.พ.ศ.2563 ราคาเสนอ 45,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 45,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.22ม.ค.2563

25 จางเหมาบริการประกอบอาหารสําหรับนักกีฬาผูเขา 39,000           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมะณี  นาหัวนิล นางสาวมะณี  นาหัวนิล ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

รวมขบวนแขกผูมีเกียรติประชาชนในกลุมสีสม

ตามโครงการแขงขันกีฬาประเพณีประชาชนอุบลรัตน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 068/2563

สัมพันธครั้งที3่2ประจําปงปม.พ.ศ.2563 ราคาเสนอ 39,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 39,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.22ม.ค.2563

26 จางเหมาบริการสํารวจและเชาระบบคลาวนตาม 81,660           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน TA2MAP GIS AND SURVEY ราน TA2MAP GIS AND SURVEY ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

โครงการจําทําภาษีและทะเบียนทรัพยสิน(ออกสํารวจ) โดยนายสิทธิพงศ  สุขใส โดยนายสิทธิพงศ  สุขใส งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 069/2563

ภาคสนามและเก็บขอมูลที่ดินพรอมจัดทําแบบบัญชีฯ ราคาเสนอ 81,660.- บาท เปนจํานวนเงิน 81,660.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.23ม.ค.2563

27 จัดซื้อวัสดุกอสรางประเภทหินคลุก(กองชาง) 4,000             วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พานิชกอสราง ราน พานิชกอสราง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 062/2563

ราคาเสนอ 4,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 4,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.23ม.ค. 2563

28 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (สํานักปลัด ) 1,450             วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อันดามันการยาง ราน อันดามันการยาง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

รถยนตทะเบียน ผข 3171 ขอนแกน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 063/2563

ราคาเสนอ 1,450.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,450.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.24ม.ค.2563

29 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง ) 2,640             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 064/2563

ราคาเสนอ 2,640.- บาท เปนจํานวนเงิน 2,640.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.24ม.ค.2563

30 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองชาง ) 3,731             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 065/2563

ราคาเสนอ 3,731.- บาท เปนจํานวนเงิน 3,731.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.24ม.ค.2563

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

31 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ( สํานักปลัด ) 6,300             วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 066/2563

ราคาเสนอ 6,300.- บาท เปนจํานวนเงิน 6,300.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.24ม.ค.2563

32 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ( กองคลัง ) 7,175             วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 067/2563

ราคาเสนอ 7,175.- บาท เปนจํานวนเงิน 7,175.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.24ม.ค.2563

33 จัดซื้อวัสดุผาประดับสีเหลือง,พานพุมเงิน-พุมทอง,กรวย 7,700             วิธีเฉพาะเจาะจง ราน รุงประเสริฐพาณิชย ราน รุงประเสริฐพาณิชย ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ดอกไมธูปเทียนแพตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 068/2563

บรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ราคาเสนอ 7,700.- บาท เปนจํานวนเงิน 7,700.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.24ม.ค.2563

34 จางเหมาบริการซอมบํารุงครุภัณฑเลื่อยจิ๊กซอ 1,600             วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อันดามันการยาง ราน อันดามันการยาง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

(กองชาง)ครุภัณฑหมายเลข068-55-0001 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 070/2563

ราคาเสนอ 1,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.24ม.ค.2563

35 จางเหมาบริการซอมบํารุงครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ 1,070             วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ณัฐวุฒิแอรไฟฟา ราน ณัฐวุฒิแอรไฟฟา ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

หองคณะผูบริหาร งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 071/2563

ราคาเสนอ 1,070.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,070.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.24ม.ค.2563

36 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ( สํานักปลัด ) 3,275             วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 069/2563

ราคาเสนอ 3,275.- บาท เปนจํานวนเงิน 3,275.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.27ม.ค.2563

37 จางเหมาตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 105,700         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชาตรีการชาง ราน ชาตรีการชาง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ภายในหมูบานบานนาคํา ม.1 สายจากศาลากลางบาน เทศบัญญัติฯ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 030/2563

ไปวัดนาคํา ราคาเสนอ 105,700.- บาท เปนจํานวนเงิน 105,700.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.30ม.ค. 2563

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

1 จางเหมาบริการรถรับ-สงนักเรียนศูนยพัฒนา 18,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นายอมร  อุดแกว นายอมร  อุดแกว ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา 3 ก.พ.-29 ก.พ.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 072/2563

ประจําเดือน กุมภาพันธ 2563 ราคาเสนอ 18,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 17,100.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.3ก.พ. 2563

2 จางเหมาบริกากูชีพ 11,600          วิธีเฉพาะเจาะจง นายทองมวน  จันทรโสม นายทองมวน  จันทรโสม ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ประจําเดือน กุมภาพันธ 2563 1ก.พ.-29ก.พ.63 หัวหนาชุดปฏิบัติงาน หัวหนาชุดปฏิบัติงาน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 073/2563

ราคาเสนอ 11,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 11,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ก.พ.2563

3 จัดซื้อน้ําดื่มสํานักงานเทศบาลตําบลนาคํา 680               วิธีเฉพาะเจาะจง โรงน้ําดื่มเนเจอรวอเตอร โรงน้ําดื่มเนเจอรวอเตอร ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ประจําเดือน กุมภาพันธ 2563 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 070/2563

ราคาเสนอ 680.- บาท เปนจํานวนเงิน 680.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.3ก.พ. 2563

4 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 15,000         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สํานักปลัด งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 071/2563

ประจําเดือน กุมภาพันธ 2563 3 ก.พ.-29 ก.พ.63 ราคาเสนอ 15,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 15,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.3ก.พ. 2563

5 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่นกองชาง 1,000           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งานเคหะและชุมชนทะเบียน บม5872 ขอนแกน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 072/2563

ประจําเดือน กุมภาพันธ 2563 3 ก.พ.-29 ก.พ.63 ราคาเสนอ 1,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.3ก.พ. 2563

6 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่นกองชาง 1,000           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งานไฟฟาถนนทะเบียน84-9977 ขอนแกน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 073/2563

ประจําเดือน กุมภาพันธ 2563 3 ก.พ.-29 ก.พ.63 ราคาเสนอ 1,000.- บาท เปนจํานวนเงิน  1,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.3ก.พ. 2563

7 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 2,500           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 074/2563
ประจําเดือน กุมภาพันธ 2563 3 ก.พ.-29 ก.พ.63 ราคาเสนอ 2,500.- บาท เปนจํานวนเงิน  2,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.3ก.พ. 2563

8 จางเหมาบริการซอมบํารุงรถยนตสวนราชการ 10,845.52      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคเคที ขอนแกน บริษัท เคเคที ขอนแกน ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ทะเบียน ขง 6100 ขอนแกน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 074/2563

ราคาเสนอ 10,845.52.- บาท เปนจํานวนเงิน 10,845.52.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.12ก.พ.2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2563

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

9 จางเหมาบริการจัดทําปายโครงการรณรงคปองกัน 2,000             วิธีเฉพาะเจาะจง ราน บานปายสกุลชาย ราน บานปายสกุลชาย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

และแกไขปญหาภัยแลง งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 075/2563

ราคาเสนอ 2,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 2,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13ก.พ.2563

10 จางเหมาบริการซอมบํารุงครุภัณฑเครื่องเสียงของ 3,840             วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เมืองทองนาฬิกา ราน เมืองทองนาฬิกา ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เทศบาลตําบลนาคํา งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 076/2563

ราคาเสนอ 3,840.- บาท เปนจํานวนเงิน 3,840.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13ก.พ.2563

11 จางเหมาบริการซอมบํารุงครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร 800               วิธีเฉพาะเจาะจง ราน แจ็คคอมพิวเตอร ราน แจ็คคอมพิวเตอร ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

หมายเลข416-53-0018,416-58-0030 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 077/2563

ของงานปองกันฯสังกัดสํานักปลัด ราคาเสนอ 800.- บาท เปนจํานวนเงิน 800.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13ก.พ.2563

12 จางเหมาบริการจัดเตรียมอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 625               วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  ภาโนมัย นางนิภาพร  ภาโนมัย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สําหรับผูเขารวมประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคําสมัย งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 078/2563

สามัญสมัยแรก ประจําป 2563 ราคาเสนอ 625.- บาท เปนจํานวนเงิน 625.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.14ก.พ.2563

13 จางเหมาบริการจัดเตรียมอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 2,380             วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  ภาโนมัย นางนิภาพร  ภาโนมัย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

และประกอบอาหารกลางวันในวันประชุมผูพิการ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 079/2563
ราคาเสนอ 2,380.- บาท เปนจํานวนเงิน 2,380.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.19ก.พ.2563

14 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ( สํานักปลัด ) 4,385           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 075/2563

ราคาเสนอ 4,385.- บาท เปนจํานวนเงิน  4,385.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.19ก.พ.2563

15 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ( กองคลัง ) 2,538           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 076/2563

ราคาเสนอ 2,538.- บาท เปนจํานวนเงิน  2,538.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.19ก.พ.2563

16 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ( สํานักปลัด ) 1,415           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 077/2563

ราคาเสนอ 1,415.- บาท เปนจํานวนเงิน  1,415.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.19ก.พ.2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2563

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

17 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ( กองชาง ) 3,020           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 078/2563
ราคาเสนอ 3,020.- บาท เปนจํานวนเงิน  3,020.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.19ก.พ.2563

18 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ( สํานักปลัด) 640              วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 079/2563

ราคาเสนอ 640.- บาท เปนจํานวนเงิน  640.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.20ก.พ.2563

19 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ( สํานักปลัด ) 2,140           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 080/2563

ราคาเสนอ 2,140.- บาท เปนจํานวนเงิน  2,140.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.21ก.พ.2563

20 จางเหมาบริการซอมบํารุงรถยนตสวนราชการ 14,410          วิธีเฉพาะเจาะจง นายถนอม  โชคลา นายถนอม  โชคลา ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ทะเบียน บม 5872 ขอนแกน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 080/2563

ราคาเสนอ 14,410.- บาท เปนจํานวนเงิน 14,410.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.25ก.พ.2563

21 จางเหมาตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 82,900          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สุริยา ราน สุริยา ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ภายในหมูบานบานหนองแวงใหม ม.13 สายทาง เทศบัญญัติฯ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 031/2563

แยกจากถนนสาย5033-ตลาดนัดชุมชน ราคาเสนอ 82,900.- บาท เปนจํานวนเงิน 82,900.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.3ก.พ.2563

22 จางเหมาตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 266,400        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชาตรีการชาง ราน ชาตรีการชาง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ภายในหมูบานบานสัมพันธ ม.7 สายจากหนาวัดถึง เทศบัญญัติฯ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 032/2563

โรงเรียนเกา ราคาเสนอ 266,400.- บาท เปนจํานวนเงิน 266,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.19ก.พ.2563

23 จางเหมาตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 116,200        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สุริยา ราน สุริยา ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ภายในหมูบานบานหนองแวง ม.10 สายจากหนองพุก เทศบัญญัติฯ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 033/2563

เชื่อมศาลากลางบาน ราคาเสนอ 116,200.- บาท เปนจํานวนเงิน 116,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.21ก.พ.2563

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2563

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

24 จางเหมาตามโครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการ 84,905          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สัมนพันธพาณิชย ราน สัมนพันธพาณิชย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เกษตรจากบานกุดกระหนวน ม.3ถึงแยกไปวัดปา ตั้งจายรายการใหม งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 034/2563

เทพนิมิต ราคาเสนอ 84,905.- บาท เปนจํานวนเงิน 84,900.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.21ก.พ.2563

25 จางเหมาตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 162,800        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชาตรีการชาง ราน ชาตรีการชาง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ภายในหมูบานบานหนองขาม ม.9 สายจากสวนนาย เทศบัญญัติฯ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 035/2563

เฉลียว ชาปญญา-แยกไปบานโนนราศรี ม.2ต.นาคํา ราคาเสนอ 162,800.- บาท เปนจํานวนเงิน 162,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.25ก.พ.2563

26 จัดซื้อวัสดุกอสราง ( ของงานกองชาง ) 3,350           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อันดามันการยาง ราน อันดามันการยาง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 081/2563

ราคาเสนอ 3,350.- บาท เปนจํานวนเงิน  3,350.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.26ก.พ.2563

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )
หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2563

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

1 จางเหมาบริกากูชีพ 12,400         วิธีเฉพาะเจาะจง นายทองมวน  จันทรโสม นายทองมวน  จันทรโสม ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ประจําเดือน มีนาคม 2563 1มี.ค.-31มี.ค.63 หัวหนาชุดปฏิบัติงาน หัวหนาชุดปฏิบัติงาน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 081/2563

ราคาเสนอ 12,400.- บาท เปนจํานวนเงิน 12,400.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ีค. 2563

2 จางเหมาบริการรถรับ-สงนักเรียนศูนยพัฒนา 18,000         วิธีเฉพาะเจาะจง นายอมร  อุดแกว นายอมร  อุดแกว ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา 2มี.ค.-31มี.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 082/2563

ประจําเดือน มีนาคม 2563 ราคาเสนอ 18,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 15,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.2ม.ีค. 2563

3 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน 6,600           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรรณภา  จันทรโสม นางสาววรรณภา  จันทรโสม ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจงานรักษาความสะอาดรอบบริเวณและ 2มี.ค.-31มี.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 083/2563

อาคารปองกันและสาธารณภัยประจําเดือนมีนาคม2563 ราคาเสนอ 6,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 6,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.2ม.ีค. 2563

4 จัดซื้อน้ําดื่มสํานักงานเทศบาลตําบลนาคํา 1,120           วิธีเฉพาะเจาะจง โรงน้ําดื่มเนเจอรวอเตอร โรงน้ําดื่มเนเจอรวอเตอร ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ประจําเดือน มีนาคม 2563 2มี.ค.-31มี.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 082/2563

ราคาเสนอ 1,120.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,120.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.2ม.ีค. 2563

5 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 7,520         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สํานักปลัด งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 083/2563

ประจําเดือน มีนาคม 2563 2มี.ค.-31มี.ค.63 ราคาเสนอ 7,520.- บาท เปนจํานวนเงิน 7,520.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.2ม.ีค. 2563

6 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่นกองชาง 1,000         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งานไฟฟาถนนทะเบียน84-9977 ขอนแกน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 084/2563

ประจําเดือน มีนาคม 2563 2มี.ค.-31มี.ค.63 ราคาเสนอ 1,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.2ม.ีค. 2563

7 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่นกองชาง 1,300         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งานเคหะและชุมชนทะเบียน บม5872 ขอนแกน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 085/2563

ประจําเดือน มีนาคม 2563 2มี.ค.-31มี.ค.63 ราคาเสนอ 1,300.- บาท เปนจํานวนเงิน  1,300.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.2ม.ีค. 2563

8 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 5,000         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 086/2563

ประจําเดือน มีนาคม 2563 2มี.ค.-31มี.ค.63 ราคาเสนอ 5,000.- บาท เปนจํานวนเงิน  5,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.2ม.ีค. 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563
ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

9 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงานของสํานักปลัด คือ 25,900.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชาตรีการชาง ราน ชาตรีการชาง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เกาอี้ผูบริหารจํานวน 7ตัวๆละ 3,700 บาท งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 087/2563

ราคาเสนอ 25,900.- บาท เปนจํานวนเงิน 25,900.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.4ม.ีค.2563

10 จัดซื้อวัสดุอุปกรณตามโครงการสงเสริมเพื่อการ 3,500         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน บุมมินิมารท ราน บุมมินิมารท ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ศึกษาตอระดับสูงขึ้นไป งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 088/2563

ราคาเสนอ 3,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 3,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.4ม.ีค.2563

11 จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพรคือโทรทัศนสี 8,600         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชาตรีการชาง ราน ชาตรีการชาง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

TA LED แบบ Smart TV 32นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 089/2563

(อยูหองคณะผูบริหาร) ราคาเสนอ 8,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 8,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.4ม.ีค.2563

12 จางเหมาบริการจัดทําปายโครงการฯและปายซุมถายภาพ 3,000           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน บานปายสกุลชาย ราน บานปายสกุลชาย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ตามโครงการสงเสริมเพื่อการศึกษาตอในระดับสูง งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 083/2563
ขึ้นไป ป2563 ราคาเสนอ 3,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 3,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.4ม.ีค.2563

13 จางเหมาบริการจัดเตรียมอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 3,500           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมะณี  นาหัวนิล นางสาวมะณี  นาหัวนิล ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ตามโครงการสงเสริมเพื่อการศึกษาตอในระดับสูง งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 084/2563

ขึ้นไป ป2563 ราคาเสนอ 3,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 3,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.4ม.ีค.2563

14 จางเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่พรอมเก็บทําความ 10,000         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมะณี  นาหัวนิล นางสาวมะณี  นาหัวนิล ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สะอาดเมื่องานแลวเสร็จตามโครงการสงเสริมเพื่อการ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 085/2563
ศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไป ป2563 ราคาเสนอ 10,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 10,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.4ม.ีค.2563

15 จางเหมาบริการซอมบํารุงปะผุถังบรรทุกน้ําของรถยนต 2,500           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ดลเซอรวิส ราน ดลเซอรวิส ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สวนราชการทะเบียน ผจ 7489 ขอนแกน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 086/2563

ราคาเสนอ 2,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 2,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.10ม.ีค. 2563

16 จางเหมาบริการติดตั้งสัญญาณพรอมกลองรับสัญญาณ 1,600           วิธีเฉพาะเจาะจง นายนพดล  ยอดแกว นายนพดล  ยอดแกว ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

PSIและอุปกรณอื่นๆที่เกี่ยวของ(โทรทัศนหองผูบริหาร) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 087/2563

ราคาเสนอ 1,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.19ม.ีค. 2563

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) 12,600       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เคพีดอทคอม ราน เคพีดอทคอม ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 090/2563

ราคาเสนอ 12,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 12,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.20ม.ีค.2563

18 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) 5,300         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 091/2563

ราคาเสนอ 5,300.- บาท เปนจํานวนเงิน 5,300.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.20ม.ีค.2563

19 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว (สํานักปลัด) 3,260         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 092/2563
ราคาเสนอ 3,260.- บาท เปนจํานวนเงิน 3,260.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.20ม.ีค.2563

20 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว (กองการศึกษา 3,793         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกน จํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

และศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 093/2563

ราคาเสนอ 3,793.- บาท เปนจํานวนเงิน 3,793.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.20ม.ีค.2563

21 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองการศึกษาและศูนยพัฒนา 9,231         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกน จํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เด็กเล็กฯ) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 094/2563

ราคาเสนอ 9,231.- บาท เปนจํานวนเงิน 9,231.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.20ม.ีค.2563

22 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว (สํานักปลัด) 5,610         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกน จํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 095/2563

ราคาเสนอ 5,610.- บาท เปนจํานวนเงิน 5,610.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.20ม.ีค.2563

23 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน( สํานักปลัด ) 16,884       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกน จํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 096/2563

ราคาเสนอ 16,884.- บาท เปนจํานวนเงิน 16,884.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.20ม.ีค.2563

24 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร(สํานักปลัด) 27,000       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เคพีดอทคอม ราน เคพีดอทคอม ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 097/2563

ราคาเสนอ 27,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 27,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.20ม.ีค.2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563
ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

25 จัดซื้อวัสดุกอสราง (กองชาง) 3,380.60    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพยเจริญขอนแกน หจก.ทรัพยเจริญขอนแกน ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 098/2563
ราคาเสนอ 3,380.60.- บาท เปนจํานวนเงิน 3,380.60.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.20ม.ีค.2563

26 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว (สํานักปลัด) 5,760         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน รุงประเสริฐพาณิชย ราน รุงประเสริฐพาณิชย ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

(แอลกอฮอลเจลสําหรับลางมือ) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 099/2563

ราคาเสนอ 5,760.- บาท เปนจํานวนเงิน 5,760.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.26ม.ีค.2563

27 จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดทําหนากากอนามัยใหแก 24,948       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน รุงประเสริฐพาณิชย ราน รุงประเสริฐพาณิชย ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ประชาชนในพื้นที่ทต.นาคํา ตามโครงการพลังคนไทย เงินอุดหนุนฯ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 100/2563

รวมใจปองกันไวรัสโคโรนา(COVID-19) ราคาเสนอ 24,948.- บาท เปนจํานวนเงิน 24,948.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.27ม.ีค.2563

28 จางเหมาบริการจัดทําสติ๊กเกอรบอรดทําเนียบผูบริหาร 2,660           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สะบายดีอุบลรัตน ราน สะบายดีอุบลรัตน ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

และคณะสท.,สถิติผูบริหารและโครงสรางสวนราชการ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 101/2563

เทศบาลตําบลนาคํา ราคาเสนอ 2,660.- บาท เปนจํานวนเงิน 2,660.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.27ม.ีค. 2563

29 จางเหมาบริการจัดทําปายศูนยคนพิการเทศบาล 5,000           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเกษราภรณ  หลวงจันทร นางสาวเกษราภรณ  หลวงจันทร ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ตําบลนาคําพรอมติดตั้ง งบสนับสนุน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 102/2563

ศูนยผูพิการ ราคาเสนอ 5,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 5,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.31ม.ีค. 2563

30 จางเหมาตามโครงการขุดลอกหนองโน บานกุดกระหนวน 262,800      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โชคสิรภัทร หจก.โชคสิรภัทร ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

หมูที่ 3 ตําบลนาคํา งบกลาง งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 036/2563

ราคาเสนอ 262,800.- บาท เปนจํานวนเงิน 262,800.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.18ม.ีค. 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที/่ผูอํานวยการกองคลัง



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

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

ประจําเดือน เมษายน 2563 1เม.ย.-30เม.ย.63 หัวหนาชุดปฏิบัติงาน หัวหนาชุดปฏิบัติงาน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 090/2563

ราคาเสนอ 12,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 12,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

2 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 53,400         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวแคทรียา มาเหลาหนาด นางสาวแคทรียา มาเหลาหนาด ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริหารงานการศึกษาเทศบาล 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 092/2563

ตําบลนาคํา ราคาเสนอ 53,400.- บาท เปนจํานวนเงิน 53,400.-บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

3 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสรางเสริม 53,400         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา  เฉียดพรมราช นางสาวเจนจิรา  เฉียดพรมราช ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ทักษะความรูทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 093/2563

ราคาเสนอ 53,400.- บาท เปนจํานวนเงิน 53,400.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

4 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 39,600         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพัทจิรา คําอินทร นางสาวพัทจิรา คําอินทร ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาด 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 094/2563

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทต.นาคํา ราคาเสนอ 39,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 39,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

5 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 39,600         วิธีเฉพาะเจาะจง นางศรีนวล  พรมยอง นางศรีนวล  พรมยอง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาด 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 095/2563

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทต.นาคํา ราคาเสนอ 39,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 39,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

6 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 53,400         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา  คําหาแกว นางสาวจริยา  คําหาแกว ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจงานผลิตพิมพเอกสารทั้งระบบมือและ 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 096/2563
ระบบสารสนเทศของกองคลังเทศบาลตําบลนาคํา ราคาเสนอ 53,400.- บาท เปนจํานวนเงิน 53,400.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

7 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 39,600         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล  ภูครองแง นางสาวดวงกมล  ภูครองแง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริหารงานทําความสะอาดสํานักงาน 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 097/2563

เทศบาลตําบลนาคํา ราคาเสนอ 39,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 39,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

8 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 53,400         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา  แสงกลาง นางสาวรัตนา  แสงกลาง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริหารงานบันทึกขอมูลสถิติและ 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 098/2563
พัฒนาระบบสารสนเทศของ ทต.นาคํา ราคาเสนอ 53,400.- บาท เปนจํานวนเงิน 53,400.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2563

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

9 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 39,600         วิธีเฉพาะเจาะจง นายชาตรี  วงศวิชัย นายชาตรี  วงศวิชัย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจบริหารชุมชนและสังคมงานบริการติดตั้ง 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 099/2563

ไฟฟาและซอมบํารุง ราคาเสนอ 39,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 39,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

10 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 39,600         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปรารถนา  จิตเอื้อ นางสาวปรารถนา  จิตเอื้อ ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจบริหารงานกองชาง งานบริการ บันทึก 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 100/2563

ขอมูลสถิติกองชาง ราคาเสนอ 39,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 39,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

11 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 39,600         วิธีเฉพาะเจาะจง นายศักดิ์พิพัฒนพงษ โยธาทูน นายศักดิ์พิพัฒนพงษ โยธาทูน ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริการชุมชนและสังคมงานบริการตกแตง 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 101/2563

และตัดกิ่งไมตัดหญาริมทางและริมถนนภายในหมูบาน ราคาเสนอ 39,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 39,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

12 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 54,000         วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมปอง  มะลิชัย นายสมปอง  มะลิชัย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริการชุมชนและสังคมงานบริการขับรถ 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 102/2563
กระเชาหมายเลขทะเบียน 84-9977 ขอนแกน ราคาเสนอ 54,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 54,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

13 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 39,600         วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ  ชองวาริน นายอภิชาติ  ชองวาริน ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริการชุมชนและสังคมงานบริการติดตั้ง 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 103/2563
ไฟฟาและซอมบํารุงรักษาไฟฟาสาธารณเพื่อบริการประชาชน ราคาเสนอ 39,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 39,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

14 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 45,000         วิธีเฉพาะเจาะจง นายคําพัน  สิงหนอย นายคําพัน  สิงหนอย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อชวย 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 104/2563

ชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา ราคาเสนอ 45,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 45,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

15 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุนกลุม 54,000         วิธีเฉพาะเจาะจง นายวันชัย  มหาหิงษ นายวันชัย  มหาหิงษ ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ภารกิจดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยงานบริการ 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 105/2563

ขับรถกูชีพประจําหนวยกูชีพทต.นาคําทะเบียน ขง6142ขอนแกน ราคาเสนอ 54,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 54,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

16 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุนกลุม 53,400         วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมจิต  ถาออนสี นายสมจิต  ถาออนสี ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ภารกิจดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยงานบริการ 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 106/2563

ขับรถบรรทุกน้ําทต.นาคําทะเบียน ผจ7489ขอนแกน ราคาเสนอ 53,400.- บาท เปนจํานวนเงิน 53,400.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2563

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

17 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน 45,000         วิธีเฉพาะเจาะจง นายสามารถ  จิตเอื้อ นายสามารถ  จิตเอื้อ ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อชวย 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 107/2563

ชวยเหลือปฏิบัติหนาที่พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา(รถดับเพลิง) ราคาเสนอ 45,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 45,000.-บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

18 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน 54,000         วิธีเฉพาะเจาะจง นายอรรถพล  บึงมุม นายอรรถพล  บึงมุม ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อชวย 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 108/2563

ชวยเหลือปฏิบัติหนาที่พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา(รถดับเพลิง) ราคาเสนอ 54,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 54,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

19 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน 54,000         วิธีเฉพาะเจาะจง นายคําอวน  สิงหนอย นายคําอวน  สิงหนอย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยงาน 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 109/2563

บริการขับรถกูชีพประจําหนวยกูชีพ ทต .นาคํา ราคาเสนอ 54,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 54,000.-บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

20 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 39,600         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรรณภา  จันทรโสม นางสาววรรณภา  จันทรโสม ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริหารดูแลรักษาตนไมสนามหญาตัดกิ่งไม 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 110/2563

ตัดหญาภายในบริเวณสํานักงาน ทต.นาคํา ราคาเสนอ 39,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 39,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

21 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุน 39,600         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ  ขามพะรา นางสาวกรรณิการ  ขามพะรา ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจการบริหารดูแลรักษาตนไมสนามหญาตัดกิ่งไม 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 111/2563

ตัดหญาภายในบริเวณสํานักงาน ทต.นาคํา ราคาเสนอ 39,600.- บาท เปนจํานวนเงิน39,600.-บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

22 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุนกลุม 54,000         วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนากร  กลางลา นายธนากร  กลางลา ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ภารกิจบริหารงานบริการขับรถยนตสวนราชการ 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 112/2563

(รถยนตโดยสารขนาด12ที่นั่งรถตู)ทะเบียนนข8284ขอนแกน ราคาเสนอ 54,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 54,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

23 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุนกลุม 54,000         วิธีเฉพาะเจาะจง นายบริวัตร  ยงคเพชร นายบริวัตร  ยงคเพชร ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ภารกิจบริหารงานบริการขับรถยนตสวนราชการ 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 113/2563
รถ4ประตูทะเบียนขง 6100 ขอนแกน ราคาเสนอ 54,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 54,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

24 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุนกลุม 54,000         วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิรัตน  ยาตาแสง นายวิรัตน  ยาตาแสง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ภารกิจการบริหารงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 114/2563

ราชการ(อาคารสํานักงาน ทต.นาคํา) ราคาเสนอ 54,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 54,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2563
ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

25 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุนกลุม 53,400         วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพงษ  เกาะสมบัติ นายสมพงษ  เกาะสมบัติ ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ภารกิจการรักษาความสะอาดอาคารสํานักงาน 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 115/2563

ทต.นาคําหองประชุมพรอมทั้งหองน้ํา ราคาเสนอ 53,400.- บาท เปนจํานวนเงิน 53,400.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

26 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุนกลุม 53,400         วิธีเฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  สิงหคํา นายอํานาจ  สิงหคํา ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ภารกิจการรักษาความสะอาดอาคารสํานักงาน 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 116/2563

ทต.นาคําหองประชุมพรอมทั้งหองน้ํา ราคาเสนอ 53,400.- บาท เปนจํานวนเงิน 53,400.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

27 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน 39,600         วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุกฤษฎ  มะลิชัย นายอุกฤษฎ  มะลิชัย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจบริหารงานดูแลตนไมสนามหญาตัดกิ่งไม 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 117/2563

ภายในและดานหนาสํานักงานทต.นาคํา ราคาเสนอ 39,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 39,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

28 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน 39,600         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวทัศนีย  ลุนพรหม นางสาวทัศนีย  ลุนพรหม ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจบริหารงานดูแลตนไมสนามหญาตัดกิ่งไม 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 118/2563

ภายในและดานหนาสํานักงานทต.นาคํา ราคาเสนอ 39,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 39,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

29 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน 39,600         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนุชจรี  เจริญสุข นางสาวนุชจรี  เจริญสุข ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจบริหารงานดูแลตนไมสนามหญาตัดกิ่งไม 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 119/2563

ภายในและดานหนาสํานักงานทต.นาคํา ราคาเสนอ 39,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 39,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

30 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน 39,600         วิธีเฉพาะเจาะจง นางพานทอง  มะลิซอน นางพานทอง  มะลิซอน ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจบริหารงานดูแลตนไมสนามหญาตัดกิ่งไม 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 120/2563

ภายในและดานหนาสํานักงานทต.นาคํา ราคาเสนอ 39,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 39,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

31 จางเหมาบริกาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน 53,400         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา  ทองดีนอก นางสาวอัจฉรา  ทองดีนอก ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กลุมภารกิจรักษาความสะอาดอาคารสํานักงาน ทต .นาคํา 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 121/2563

หองประชุมพรอมหองน้ํา ราคาเสนอ 53,400.- บาท เปนจํานวนเงิน 53,400.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2563

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

32 จัดซื้อน้ําดื่มเทศบาลตําบลนาคํา 1,230          วิธีเฉพาะเจาะจง โรงน้ําดื่มเนเจอรวอเตอร โรงน้ําดื่มเนเจอรวอเตอร ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 101/2563
ประจําเดือน เมษายน 2563 ราคาเสนอ 1,230.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,230.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

33 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 8,422.60     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สํานักปลัด งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 102/2563

ประจําเดือน เมษายน 2563 1เม.ย.-30เม.ย.63 ราคาเสนอ 8,422.60.- บาท เปนจํานวนเงิน8,422.60.-บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

34 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่นกองชาง 1,000          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งานไฟฟาถนน(ทะเบียน84-9977ขอนแกน) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 103/2563
ประจําเดือน เมษายน 2563 1เม.ย.-30เม.ย.63 ราคาเสนอ 1,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

35 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 1,000          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กองชาง(ทะเบียน บม5872 ขอนแกน) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 104/2563

ประจําเดือน เมษายน 2563 1เม.ย.-30เม.ย.63 ราคาเสนอ 1,000.- บาท เปนจํานวนเงิน  1,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

36 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 6,820          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 105/2563

ประจําเดือน เมษายน 2563 1เม.ย.-30เม.ย.63 ราคาเสนอ 6,820.- บาท เปนจํานวนเงิน  6,820.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1เม.ย. 2563

37 จัดซื้อแอลกอฮอลเจลขนาด500มล.ตามโครงการควบคุม 25,600       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน รุงประเสริฐพาณิชย ราน รุงประเสริฐพาณิชย ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เฝาระวังและปองกันจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 106/2563
(COVID-19) ราคาเสนอ 25,600.- บาท เปนจํานวนเงิน25,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.3เม.ย.2563

38 จัดซื้อครุภัณฑเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิทางหนาผาก 49,500       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พัฒธาวินท ราน พัฒธาวินท ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

แบบอินฟราเรด(Non-Contact infrared Thermometer) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 107/2563

จํานวน 15 เครื่อง(290-63-0001-0015)ตามโครงการ

ควบคุมเฝาระวังและปองกันจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2019(COVID-19) ราคาเสนอ 49,500.- บาท เปนจํานวนเงิน49,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.3เม.ย.2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2563

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

39 จางเหมาบริการซอมบํารุงรถยนตบรรทุกน้ํา 11,000         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน นอยไดนาโม ราน นอยไดนาโม ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ทะเบียน ผจ 7489 ขอนแกน โดยนายดุสิต  ชัยอมฤต โดยนายดุสิต  ชัยอมฤต งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 122/2563

ราคาเสนอ 11,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 11,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.3เม.ย.2563

40 จางเหมาบริการซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอร 8,450           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เคพีดอทคอม ราน เคพีดอทคอม ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

หมายเลขครุภัณฑ416-51-0009,416-58-0032 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 123/2563

และเครื่องปริ๊นเตอร 600-55-0015 ราคาเสนอ 8,450.- บาท เปนจํานวนเงิน 8,450.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13เม.ย.2563

41 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงานโตะทํางานระดับปฏิบัติการ 4,600          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกน จํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ชํานาญการ จํานวน 1 ตัว งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 108/2563

ราคาเสนอ 4,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 4,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13เม.ย.2563

42 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว (กองคลัง) 6,045          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 109/2563

ราคาเสนอ 6,045.- บาท เปนจํานวนเงิน 6,045.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13เม.ย.2563

43 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) 4,985          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 110/2563

ราคาเสนอ 4,985.- บาท เปนจํานวนเงิน 4,985.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13เม.ย.2563

44 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) 706            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกน จํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 111/2563

ราคาเสนอ 706.- บาท เปนจํานวนเงิน 706.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13เม.ย.2563

45 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (สํานักปลัด) 3,330          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อันดามันการยาง ราน อันดามันการยาง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 112/2563

ราคาเสนอ 3,330.- บาท เปนจํานวนเงิน 3,330.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.14เม.ย.63

46 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว (สํานักปลัด) 1,386          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกน จํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 113/2563

ราคาเสนอ 1,386.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,386.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.14เม.ย.63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2563
ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

47 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ( กองคลัง ) 700            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกน จํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 114/2563

ราคาเสนอ 700.- บาท เปนจํานวนเงิน 700.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.14เม.ย.63

48 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ( สํานักปลัด ) 5,070          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 115/2563

ราคาเสนอ 5,070.- บาท เปนจํานวนเงิน 5,070.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.14เม.ย.63

49 จัดซื้อวัสดุอุปกรณตามโครงการจัดการขยะพื้นที่ 5,699.02     วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพยเจริญขอนแกน หจก.ทรัพยเจริญขอนแกน ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เทศบาลตําบลนาคํา จํานวน 5 รายการ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 116/2563

ราคาเสนอ 5,699.02.- บาท เปนจํานวนเงิน 5,699.02.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.15เม.ย.2563

50 จางเหมาบริการจัดทําปายประชาสัมพันธมาตรการคุมเขม 4,758           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน บานปายสกุลชาย ราน บานปายสกุลชาย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ตามโครงการปองกันการแพรระบาดโรคโควิด-19 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 124/2563

ราคาเสนอ 4,758.- บาท เปนจํานวนเงิน 4,758.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.21เม.ย.2563

51 จางเหมาบริการซอมบํารุงยานพาหนะรถยนต 700              วิธีเฉพาะเจาะจง นายถนอม  โชคลา นายถนอม  โชคลา ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สวนราชการ ทะเบียน บม 5872 ขอนแกน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 125/2563

ราคาเสนอ 700.- บาท เปนจํานวนเงิน 700.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.21เม.ย.2563

52 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 1,439          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกน จํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 117/2563

ราคาเสนอ 1,439.- บาท เปนจํานวนเงิน  1,439..- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.23เม.ย.2563

53 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) 7,844          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกน จํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 118/2563

ราคาเสนอ 7,844.- บาท เปนจํานวนเงิน  7,844..- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.23เม.ย.2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2563

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )
หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

54 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองการศึกษา) 2,262          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกน จํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 119/2563

ราคาเสนอ 2,262- บาท เปนจํานวนเงิน  2,262.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.23เม.ย.2563

55 จัดซื้อวัสดุการศึกษา (กองการศึกษา) 19,308       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกน จํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 120/2563

ราคาเสนอ 19,308- บาท เปนจํานวนเงิน  19,308.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.23เม.ย.2563

56 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 7,045          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 121/2563

ราคาเสนอ 7,045- บาท เปนจํานวนเงิน  7,045.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.23เม.ย.2563

57 จางเหมาบริการตามโครงการตออายุโดเมนเนมชื่อ 9,000           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอชั่นโปร จํากัด บริษัท ครีเอชั่นโปร จํากัด ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เว็บไซตและบริการพื้นที่เว็บโฮลติ้งเทศบาลตําบลนาคํา งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 125/2563

ราคาเสนอ 700.- บาท เปนจํานวนเงิน 700.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.21เม.ย.2563

58 จางเหมาตามโครงการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวก 300,000       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชาตรีการชาง ราน ชาตรีการชาง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สําหรับคนพิการหองน้ําทางลาดปายสัญญลักษณและที่ งบสนับสนุนศูนย งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 037/2563

จอดรถศูนยบริการคนพิการเทศบาลตําบลนาคํา บริการคนพิการทั่วไป

(กอสรางศูนยบริการคนพิการทั่วไป) (พมจ.)ขอนแกน ราคาเสนอ 300,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 300,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.7เม.ย.2563

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )
หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2563

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

1 จางเหมาบริกากูชีพ 12,400          วิธีเฉพาะเจาะจง นายทองมวน  จันทรโสม นายทองมวน  จันทรโสม ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ประจําเดือน พฤษภาคม 2563 1พ.ค.-31พ.ค.63 หัวหนาชุดปฏิบัติงาน หัวหนาชุดปฏิบัติงาน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 127/2563

ราคาเสนอ 12,400.- บาท เปนจํานวนเงิน 12,400.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2563

2 จัดซื้อน้ําดื่มเทศบาลตําบลนาคํา 1,230          วิธีเฉพาะเจาะจง โรงน้ําดื่มเนเจอรวอเตอร โรงน้ําดื่มเนเจอรวอเตอร ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 122/2563
ประจําเดือน พฤษภาคม 2563 ราคาเสนอ 1,230.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,230 บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2563

3 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 8,592          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สํานักปลัด งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 123/2563

ประจําเดือน พฤษภาคม 2563 1พ.ค.-31พ.ค.63 ราคาเสนอ 8,592.- บาท เปนจํานวนเงิน8,592.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2563

4 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร คือ เครื่องสํารองไฟฟา 34,800        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เคพีดอทคอม ราน เคพีดอทคอม ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

จํานวน 6 เครื่องเพื่อใชในสํานักปลัด งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 124/2563

ราคาเสนอ 34,800.- บาท เปนจํานวนเงิน34,800.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2563

5 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 5,850          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด บริษัท อุบลรัตนบริการ จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 126/2563

ประจําเดือน พฤษภาคม 2563 1พ.ค.-31พ.ค.63 ราคาเสนอ 5,850.- บาท เปนจํานวนเงิน 5,850.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2563

6 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทต.นาคํา 15,014.40   วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ประจําภาคเรียนที่ 1/2563(ชวงที่ 1)นมกลอง พ.ค.63-มิ.ย.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 127/2563
(พ.ค.63-ม.ิย.63) ราคาเสนอ 15,014.40.- บาท เปนจํานวนเงิน 15,014.40.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1พ.ค. 2563

7 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.จํานวน 96,092.16   วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

3 โรงเรียนประจําภาคเรียนที่ 1/2563(ชวงที1่) 1พ.ค.-30ก.ย.62 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 128/2563

นมกลอง(พ.ค.63-ม.ิย.63) ราคาเสนอ 96,092.16.- บาท เปนจํานวนเงิน 96,092.16.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.8พ.ค.2563

8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณตามโครงการบริหารจัดการขยะ 10,000        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอสเอซีรุงเรืองพาณิชย ราน เอสเอซีรุงเรืองพาณิชย ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

พื้นที่ตําบลนาคํา งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 129/2563

ราคาเสนอ 10,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 10,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.8พ.ค.2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

9 จัดซื้อวัคซีนและวัสดุอุปกรณตามโครงการสัตว 39,085        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ธง ราน ธง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตําบลนาคํา โดย นายอภินันท  อรัญมาลา โดย นายอภินันท  อรัญมาลา งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 130/2563

ป 2563 ราคาเสนอ 39,085.- บาท เปนจํานวนเงิน 39,085.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.8พ.ค.2563

10 จางเหมาบริการจัดเตรียมอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 1,250            วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  ภาโนมัย นางนิภาพร  ภาโนมัย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 128/2563
สุนัขบาตําบลนาคํา ป 2563 ราคาเสนอ 1,250 บาท เปนจํานวนเงิน  1,250.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.8พ.ค.2563

11 จางเหมาบริการจัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธ 1,500            วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สะบายดีอุบลรัตน ราน สะบายดีอุบลรัตน ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 129/2563

สุนัขบาตําบลนาคํา ป 2563 ราคาเสนอ 1,500 บาท เปนจํานวนเงิน  1,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.8พ.ค.2563

12 จางเหมาบริการจัดเตรียมอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 975               วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  ภาโนมัย นางนิภาพร  ภาโนมัย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ตามโครงการจัดทําแผนฯประชุมวันที่ 13และ18พ.ค.63 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 130/2563
ราคาเสนอ 975 บาท เปนจํานวนเงิน  975.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.12พ.ค.2563

13 จางเหมาบริการซอมบํารุงรถยนตสวนราชการ 2,350            วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ดลเซอรวิส ราน ดลเซอรวิส ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

รถบรรทุกน้ําทะเบียน ผจ 7489 ขอนแกน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 131/2563

ราคาเสนอ 2,350- บาท เปนจํานวนเงิน 2,350- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13พ.ค.2563

14 จางเหมาบริการซอมบํารุงรถยนตสวนราชการ 15,646.46     วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาอมตะจํากัดสาขาที0่0001 บ.โตโยตาอมตะจํากัดสาขาที0่0001 ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

รถกูชีพทะเบียน ขง 6142 ขอนแกน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 132/2563
ราคาเสนอ 15,646.46- บาท เปนจํานวนเงิน 15,646.46- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13พ.ค.2563

15 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทย(ุกองชาง)งานไฟฟาถนน 49,380.90   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพยเจริญขอนแกน หจก.ทรัพยเจริญขอนแกน ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 131/2563
ราคาเสนอ 49,380.90.- บาท เปนจํานวนเงิน 49,380.90.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13พ.ค.2563

16 จางเหมาบริการซอมบํารุงรถยนตสวนราชการ 7,500.17       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เคเคที ขอนแกนจํากัด บ.เคเคที ขอนแกนจํากัด ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ทะเบียน ขง 6100 ขอนแกน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 133/2563

ราคาเสนอ 7,500.17 บาท เปนจํานวนเงิน 7,500.17- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.14พ.ค.2563

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

17 จัดซื้อวัสดุอุปกรณตามโครงการบริหารจัดการศูนย 10,000        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน รุงประเสริฐพาณิชย ราน รุงประเสริฐพาณิชย ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

บริการคนพิการเทศบาลตําบลนาคํา งบสนับสนุน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 132/2563

ศูนยพิการฯ ราคาเสนอ 10,000.- บาท เปนจํานวนเงิน  10,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.18พ.ค.2563

18 จัดซื้อวัสดุกอสราง (กองชาง) 30,525        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สุริยา ราน สุริยา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 133/2563

ราคาเสนอ 30,525.- บาท เปนจํานวนเงิน  30,525.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.18พ.ค.2563

19 จัดซื้อน้ํายาเคมีสําหรับพนหมอกควันขนาด1ลิตร/ขวด 48,000        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ธง ราน ธง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

จํานวน 60 ขวด งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 134/2563

ราคาเสนอ 48,000.- บาท เปนจํานวนเงิน  48,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.18พ.ค.2563

20 จัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆที่จําเปนตามโครงการปองกัน 4,250          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอสเอซีรุงเรืองพาณิชย ราน เอสเอซีรุงเรืองพาณิชย ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

และควบคุมไขเลือดออกเชิงรุกเทศบาลตําบลนาคํา งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 135/2563

ป 2563 ราคาเสนอ 4,250.- บาท เปนจํานวนเงิน  4,250.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.18พ.ค.2563

21 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องพนหมอกควัน 5,000          วิธีเฉพาะเจาะจง บ. อุบลรัตนบริการ จํากัด บ. อุบลรัตนบริการ จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ตามโครงการปองกันและควบคุมไขเลือดออกเชิงรุก งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 136/2563

เทศบาลตําบลนาคํา ป 2563 ราคาเสนอ 5,000.- บาท เปนจํานวนเงิน  5,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.18พ.ค.2563

22 จางเหมาบริการเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ 5,000            วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ธง ราน ธง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

รัชกาลที่ 9และรัชกาลที่ 10 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 135/2563

ราคาเสนอ 5,000 บาท เปนจํานวนเงิน 5,000- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.18พ.ค.2563

23 จางเหมาบริการจัดทําปายไวนิลตามโครงการปองกัน 1,500            วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สะบายดีอุบลรัตน ราน สะบายดีอุบลรัตน ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

และควบคุมไขเลือดออกเชิงรุกเทศบาลตําบลนาคํา งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 136/2563
ป 2563  จํานวน  2  ปาย ราคาเสนอ 1,500 บาท เปนจํานวนเงิน 1,500- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.18พ.ค.2563

24 จางเหมาบริการจัดเตรียมอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 700               วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  ภาโนมัย นางนิภาพร  ภาโนมัย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สําหรับผูเขารวมประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคําสมัย งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 137/2563

สามัญสมัยที2่ประจําป2563 ราคาเสนอ 700 บาท เปนจํานวนเงิน 700- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.18พ.ค.2563

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

25 จางเหมาบริการจัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธ 10,000          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน บานปายสกุลชาย ราน บานปายสกุลชาย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ตามโครงการบริหารจัดการขยะพื้นที่ตําบลนาคํา งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 138/2563

ประจําปงบประมาณ2563 ราคาเสนอ 10,000 บาท เปนจํานวนเงิน 10,000- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.19พ.ค.2563

26 จางเหมาบริการจัดเตรียมอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 1,250            วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  ภาโนมัย นางนิภาพร  ภาโนมัย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ตามโครงการปองกันและควบคุมไขเลือดออกเชิงรุก งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 139/2563

เทศบาลตําบลนาคํา ราคาเสนอ 1,250 บาท เปนจํานวนเงิน 1,250- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.20พ.ค.2563

27 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน(ผามาน)สําหรับติดตั้งหอง 4,400          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชาตรีการชาง ราน ชาตรีการชาง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

คณะผูบริหาร จํานวน 6 ชอง งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 137/2563

ราคาเสนอ 4,400.- บาท เปนจํานวนเงิน 4,400.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.20 พ.ค.2563

28 จัดซื้อวัสดุอุปกรณฝกอบรมตามโครงการปองกันและ 7,250          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน รุงประเสริฐพาณิชย ราน รุงประเสริฐพาณิชย ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

แกไขปญหายาเสพติดประจําปงบประมาณ 2563 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 138/2563

ราคาเสนอ 7,250.- บาท เปนจํานวนเงิน 7,250.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.22 พ.ค.2563

29 จางเหมาบริการจัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธ 1,500            วิธีเฉพาะเจาะจง ราน บานปายสกุลชาย ราน บานปายสกุลชาย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดประจําป งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 140/2563

งบประมาณ 2563 เทศบาลตําบลนาคํา ราคาเสนอ 1,500 บาท เปนจํานวนเงิน 1,500- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.22พ.ค.2563

30 จางเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันและจัดเตรียม 7,650            วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  ภาโนมัย นางนิภาพร  ภาโนมัย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม

ตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดประจําป งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 141/2563

งบประมาณ 2563 เทศบาลตําบลนาคํา ราคาเสนอ 7,650 บาท เปนจํานวนเงิน 7,650- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.25พ.ค.2563

31 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานตามโครง 3,465            วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญชวย  นามวงษา นายบุญชวย  นามวงษา ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

การซอมแซมฝายน้ําลนลําหวยกุดจอกบานโนนราศรี งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 142/2563

ม.2 ต.นาคํา ราคาเสนอ 3,465 บาท เปนจํานวนเงิน 3,465- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.27พ.ค.2563

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

32 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานตามโครง 3,465            วิธีเฉพาะเจาะจง นายทองสุข  พลเคน นายทองสุข  พลเคน ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

การซอมแซมฝายน้ําลนลําหวยกุดจอกบานโนนราศรี งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 143/2563

ม.2 ต.นาคํา ราคาเสนอ 3,465 บาท เปนจํานวนเงิน 3,465- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.27พ.ค.2563

33 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานตามโครง 3,465            วิธีเฉพาะเจาะจง นายมานิตย  แสงหา นายมานิตย  แสงหา ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

การซอมแซมฝายน้ําลนลําหวยกุดจอกบานโนนราศรี งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 144/2563

ม.2 ต.นาคํา ราคาเสนอ 3,465 บาท เปนจํานวนเงิน 3,465- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.27พ.ค.2563

34 จางเหมาบริการรถแม็คโครเพื่อซอมแซมคันดินฝาย 48,000          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน รุงนภากอสราง ราน รุงนภากอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

น้ําลนลําหวยกุดจอกหนองปลิง บานหนองขาม ม .9 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 145/2563

จํานวน 4 วันๆละ 12,000 บาท ราคาเสนอ 48,000 บาท เปนจํานวนเงิน 48,000- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.27พ.ค.2563

35 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานตามโครง 2,205            วิธีเฉพาะเจาะจง นายนิระพงศ  แสนพัน นายนิระพงศ  แสนพัน ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

การซอมแซมฝายน้ําลนลําหวยกุดจอกบานโนนราศรี งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 146/2563

ม.2 ต.นาคํา ราคาเสนอ 2,205 บาท เปนจํานวนเงิน 2,205- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.27พ.ค.2563

36 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานตามโครง 3,465            วิธีเฉพาะเจาะจง นายธวัฒน  พลเดช นายธวัฒน  พลเดช ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

การซอมแซมฝายน้ําลนลําหวยกุดจอกบานโนนราศรี งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 147/2563

ม.2 ต.นาคํา ราคาเสนอ 3,465 บาท เปนจํานวนเงิน 3,465- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.27พ.ค.2563

37 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานตามโครง 2,520            วิธีเฉพาะเจาะจง นายหัสดี  ไชยสาร นายหัสดี  ไชยสาร ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

การซอมแซมฝายน้ําลนลําหวยกุดจอกบานโนนราศรี งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 148/2563

ม.2 ต.นาคํา ราคาเสนอ 2,520 บาท เปนจํานวนเงิน 2,520- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.27พ.ค.2563

38 จางเหมาบริการฉีดพนหมอกควันจํานวน 10 วันตามโครง 10,000          วิธีเฉพาะเจาะจง นายทองมวน  จันทรโสม นายทองมวน  จันทรโสม ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ปองกันและควบคุมไขเลือดออกเชิงรุก ป2563 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 149/2563

ราคาเสนอ 10,000 บาท เปนจํานวนเงิน10,000- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.26พ.ค.2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )
หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

40 จางเหมาตามโครงการซอมแซมถนนคสล.ชํารุดภายใน 53,000          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชาตรีการชาง ราน ชาตรีการชาง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

หมูบานบานหนองขาม ม.9สายจากสวนนายเฉลียว ตั้งจายรายการใหม งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 150/2563

ชาปญญา-แยกถนนไปบานโนนราศรี ม.2 ต.นาคํา ราคาเสนอ53,000 บาท เปนจํานวนเงิน 53,000- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.29พ.ค.2563

41 จัดซื้อธงชาติและธง ส.ท.ขนาด60x90 ซม.เพื่อใช 7,200          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาฯ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 139/2563

พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10 ราคาเสนอ 7,200.- บาท เปนจํานวนเงิน 7,200.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.29 พ.ค.2563

42 จางเหมาตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 148,000        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เทียนทองกอสราง ราน เทียนทองกอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

บานพระพุทธบาท ม.6-บานทานตะวัน ม.11 ต.นาคํา ตั้งจายรายการใหม งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 038/2563

ราคาเสนอ148,000 บาท เปนจํานวนเงิน 148,000- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.29พ.ค.2563

43 จางเหมาตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 127,000        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สัมพันธพาณิชย ราน สัมพันธพาณิชย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

จากบานหวยคํานอย ม.5- ต.บานดง ตั้งจายรายการใหม งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 039/2563

ราคาเสนอ127,000 บาท เปนจํานวนเงิน 127,000- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.29พ.ค.2563

(    นางณิศรา    ทองโคตร   )
หัวหนาเจาหนาที่/ผูอํานวยการกองคลัง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน


