
ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

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

เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา 1 ส.ค.-31 ส.ค.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 353/2561

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

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

ประจําเดือน  สิงหาคม  2561 1 ส.ค.-31 ส.ค.61 หัวหนาชุดปฏิบัติงาน หัวหนาชุดปฏิบัติงาน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 354/2561

ราคาเสนอ 12,400.- บาท เปนจํานวนเงิน 12,400.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ส.ค. 2561

3 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนยพัฒนา 11,182.60       วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 151/2561

ประจําเดือน  สิงหาคม  2561 ราคาเสนอ 11,182.60.- บาท เปนจํานวนเงิน 11,182.60.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ส.ค. 2561

4 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สังกัด สพฐ. 55,298.32       วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

จํานวน  3  โรงเรียน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 152/2561

ประจําเดือน  สิงหาคม  2561 1 ส.ค.-31 ส.ค.61 ราคาเสนอ55,298.32.- บาท เปนจํานวนเงิน 55,298.32.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ส.ค. 2561

5 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 15,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตนบริการ หจก.อุบลรัตนบริการ ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

(สํานักปลัด) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 153/2561

ประจําเดือน  สิงหาคม  2561 1 ส.ค.-31 ส.ค.61 ราคาเสนอ 15,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 15,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ส.ค. 2561

6 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 5,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตนบริการ หจก.อุบลรัตนบริการ ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

(งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 154/2561

ประจําเดือน  สิงหาคม  2561 1 ส.ค.-31 ส.ค.61 ราคาเสนอ 5,000.- บาท เปนจํานวนเงิน  5,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ส.ค. 2561

7 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 4,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตนบริการ หจก.อุบลรัตนบริการ ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กองชาง งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 155/2561

ประจําเดือน  สิงหาคม  2561 1 ส.ค.-31 ส.ค.61 ราคาเสนอ 4,000.- บาท เปนจํานวนเงิน  4,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ส.ค. 2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน   สิงหาคม    พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน   สิงหาคม    พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

8 จัดซื้อวัสดุน้ําดื่ม 650                วิธีเฉพาะเจาะจง โรงน้ําดื่มเนเจอรวอเตอร โรงน้ําดื่มเนเจอรวอเตอร ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 156/2561

ประจําเดือน  สิงหาคม  2561 ราคาเสนอ 650.- บาท เปนจํานวนเงิน 650.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ส.ค. 2561

9 จัดซื้อธงอักษร,ผาประดับฟา-ขาว,ดอกไม 28,600            วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พานิชกอสราง ราน พานิชกอสราง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ประดับตกแตงตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 157/2561

สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.3ส.ค. 2561

ในรัชกาลที9่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม

พรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561 ราคาเสนอ 28,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 28,600.- บาท

10 จัดซื้อวัสดุอุปกรณตามโครงการ 33,695            วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ฉัตรพรการคา ราน ฉัตรพรการคา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ปลอดโรคพิษสุนัขบาตําบลนาคํา งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 158/2561

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ราคาเสนอ 33,695.- บาท เปนจํานวนเงิน 33,695.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.3ส.ค. 2561

11 จางเหมาบริการถายเอกสารพรอมเขาเลม 7,308               วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สาครเซ็นตเตอร ราน สาครเซ็นตเตอร ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

รางเทศบัญญัติฯปงบประมาณ 2562 โดยนายสาคร จันทิหลา โดยนายสาคร จันทิหลา งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 355/2561

และแบบปร.4,ปร.5 ราคาเสนอ 7,308.- บาท เปนจํานวนเงิน 7,308.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.2ส.ค. 2561

12 จางเหมาบริการจัดทําปายไวนิล จํานวน 2 ปาย 7,000               วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พานิชกอสราง ราน พานิชกอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 356/2561

เจาสิริกิตติ์ฯ ราคาเสนอ 7,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 7,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.3ส.ค. 2561

13 จางเหมาบริการจัดตกแตงสถานที่พรอมทํา 1,400               วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  ภาโนมัย นางนิภาพร  ภาโนมัย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ความสะอาดสถานที่ตามโครงการเฉลิม งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 357/2561

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ฯ ราคาเสนอ 1,400.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,400.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.3ส.ค. 2561



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน   สิงหาคม    พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

14 จางเหมาบริการจัดทําปายไวนิล ตามโครงการ 1,080               วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ปานปายสกุลชาย ราน ปานปายสกุลชาย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นป(2561-2564) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 358/2561

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที3่ทต.นาคํา ราคาเสนอ 1,080.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,080.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.6ส.ค. 2561

15 จางเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันและ 2,500               วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  ภาโนมัย นางนิภาพร  ภาโนมัย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เตรียมอาหารวางพรอมเครื่องดื่มตามโครงการ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 359/2561

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3วันที่8ส.ค.2561 ราคาเสนอ 2,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 2,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.6ส.ค. 2561

16 จัดซื้อผาประดับฟา-ขาว,ดอกไมประดับตกแตง 30,000            วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พานิชกอสราง ราน พานิชกอสราง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 159/2561

พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ฯ ราคาเสนอ 30,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 30,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.9ส.ค. 2561

17 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว (กองคลัง) 3,000              วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 160/2561

ราคาเสนอ 3,000.- บาท เปนจํานวนเงิน3,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.9ส.ค. 2561

18 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว (สํานักปลัด) 3,378              วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 161/2561

ราคาเสนอ 3,378.- บาท เปนจํานวนเงิน3,378.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.9ส.ค. 2561

19 จัดซื้อวัสดุอุปกรณตามโครงการอบรมเสริม 7,000              วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชาตรีการชาง ราน ชาตรีการชาง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สรางความรูเกี่ยวกับกฏหมายประจําป งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 162/2561

งบประมาณพ.ศ.2561 ราคาเสนอ 7,000.- บาท เปนจํานวนเงิน7,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.14ส.ค. 2561

20 จางเหมาบริการจัดทําปายไวนิล ตามโครงการ 1,500               วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สะบายดีอุบลรัตน ราน สะบายดีอุบลรัตน ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

อบรมเสริมสรางความรูเกี่ยวกับกฏหมายประจําป งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 360/2561

งบประมาณพ.ศ.2561 ราคาเสนอ 1,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.14ส.ค. 2561



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน   สิงหาคม    พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

21 จางเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันและ 8,100               วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  ภาโนมัย นางนิภาพร  ภาโนมัย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เตรียมอาหารวางพรอมเครื่องดื่มตามโครงการ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 361/2561

อบรมเสริมสรางความรูเกี่ยวกับกฏหมายประจําป

งบประมาณพ.ศ.2561 ราคาเสนอ 8,100.- บาท เปนจํานวนเงิน 8,100.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.15ส.ค. 2561

22 จางเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันและ 2,500              วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  ภาโนมัย นางนิภาพร  ภาโนมัย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน บันทึกตกลงจาง

เตรียมอาหารวางพรอมเครื่องดื่มตามโครงการ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 362/2561

เบิกคาเลี้ยงรับรองในประชุมสภาเทศบาลตําบล

นาคําสมัยสามัญสมัยที3่ประจําป2561 ราคาเสนอ 2,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 2,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.15ส.ค. 2561

23 จางเหมาบริการซอมแซมหอถังภายในบริเวณ 54,000            วิธีเฉพาะเจาะจง ราน รุงนภากอสราง ราน รุงนภากอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน บันทึกตกลงจาง

เทศบาลตําบลนาคํา (งบใชสอยสํานักปลัด) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 363/2561

ราคาเสนอ 54,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 54,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.17ส.ค. 2561

24 จางเหมาตามโครงการซอมแซมถนนลูกรัง 86,700            วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สัมพันธพาณิชย ราน สัมพันธพาณิชย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน บันทึกตกลงจาง

เพื่อการเกษตรสายบานนาคํา หมูที่ 1 เชื่อม (งบกลาง) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 364/2561

บานหนองขาม หมูที่ 9 ตําบลนาคํา ราคาเสนอ 86,700.- บาท เปนจํานวนเงิน 86,700.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.20ส.ค. 2561

25 จางเหมาบริการจัดทําปายไวนิลตามโครงการ 1,000              วิธีเฉพาะเจาะจง ราน บานปายสกุลชาย ราน บานปายสกุลชาย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน บันทึกตกลงจาง

ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภไมพรอม งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 365/2561

ในวัยรุนในเขตเทศบาลตําบลนาคํา ราคาเสนอ 1,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.20ส.ค. 2561

26 จางเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันและ 8,100              วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  ภาโนมัย นางนิภาพร  ภาโนมัย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน บันทึกตกลงจาง

และอาหารวางพรอมเครื่องดื่มตามโครงการ

ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภไมพรอม งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 366/2561

ในวัยรุนในเขตเทศบาลตําบลนาคํา ราคาเสนอ 8,100.- บาท เปนจํานวนเงิน 8,100.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.20ส.ค. 2561



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน   สิงหาคม    พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

27 จัดซื้อซองบรรจุเอกสารวัสดุเครื่องเขียนและ 7,900              วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชาตรีการชาง ราน ชาตรีการชาง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

อุปกรณตามโครงการปองกันและแกไข งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 163/2561

ปญหาการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุนในเขต

เทศบาลตําบลนาคํา ราคาเสนอ 7,900.- บาท เปนจํานวนเงิน 7,900.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว. 20 ส.ค. 2561

28 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 3,000              วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชาตรีการชาง ราน ชาตรีการชาง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 164/2561

ราคาเสนอ 3,000.- บาท เปนจํานวนเงิน3,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.20ส.ค. 2561

29 จางเหมาตามโครงการซอมแซมถนนคอนกรีต 19,000            วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชาตรีการชาง ราน ชาตรีการชาง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

บานหนองขาม หมูที่ 9 (หนาบานนายสวัสดิ์ (งบกลาง) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 367/2561

แกวใส ) ตําบลนาคํา ราคาเสนอ 19,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 19,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.21ส.ค. 2561

30 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สํานักปลัด) 4,500              วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอสเอซีรุงเรืองพาณิชย ราน เอสเอซีรุงเรืองพาณิชย ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 165/2561

ราคาเสนอ 4,500.- บาท เปนจํานวนเงิน4,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.24ส.ค. 2561

31 จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการดําเนินงานตามโครงการ 3,000              วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอสเอซีรุงเรืองพาณิชย ราน เอสเอซีรุงเรืองพาณิชย ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 166/2561

(2561-2564)รวมถึงฉบับแกไข/เพิ่มเติม/ ราคาเสนอ 3,000.- บาท เปนจํานวนเงิน3,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.27ส.ค. 2561

เปลี่ยนแปลงทุกฉบับรอบเดือนตุลาคม2561ฯ

32 จัดซื้อวัสดุกอสราง  (กองชาง) 4,494              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพยเจริญขอนแกน หจก.ทรัพยเจริญขอนแกน ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 167/2561

ราคาเสนอ 4,494.- บาท เปนจํานวนเงิน4,494.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.27ส.ค. 2561



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน   สิงหาคม    พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

33 จัดซื้อวัสดุกอสราง  (กองชาง) 4,494              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพยเจริญขอนแกน หจก.ทรัพยเจริญขอนแกน ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 167/2561

ราคาเสนอ 4,494.- บาท เปนจํานวนเงิน4,494.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.27ส.ค. 2561

34 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ  (กองชาง) 2,190              วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อันดามันการยาง ราน อันดามันการยาง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 168/2561

ราคาเสนอ 2,190.- บาท เปนจํานวนเงิน2,190.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.28ส.ค. 2561

31 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 9,390              วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 169/2561

ราคาเสนอ 9,390.- บาท เปนจํานวนเงิน9,390.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.28ส.ค. 2561

32 จัดซื้อวัสดุการศึกษา  (กองการศึกษาฯ) 6,988              วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 170/2561

ราคาเสนอ 6,988.- บาท เปนจํานวนเงิน6,988.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.28ส.ค. 2561

33 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  (สํานักปลัด) 1,600              วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 171/2561

ราคาเสนอ 1,600.- บาท เปนจํานวนเงิน1,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.28ส.ค. 2561

34 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  (กองคลัง) 4,475              วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 172/2561

ราคาเสนอ 4,475.- บาท เปนจํานวนเงิน 4,475.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.28ส.ค. 2561

35 จางเหมาบริการจัดทําปายไวนิลจํานวน2ปาย 2,000              วิธีเฉพาะเจาะจง ราน บานปายสกุลชาย ราน บานปายสกุลชาย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ตามโครงการติดตามและประเมินผลแผน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 368/2561

พัฒนาทองถิ่นสี่ป(2561-2564)รวมถึงฉบับแกไข ราคาเสนอ 2,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 2,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.27ส.ค. 2561


	ส.ค.61

