
ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/

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  กรกฎาคม  2561 1 ก.ค.-31 ก.ค.61 หัวหนาชุดปฏิบัติงาน หัวหนาชุดปฏิบัติงาน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 341/2561

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

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

เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา 1 ก.ค.-31 ก.ค.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 342/2561

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

3 จัดซื้อวัสดุน้ําดื่ม 1,230           วิธีเฉพาะเจาะจง โรงน้ําดื่มเนเจอรวอเตอร โรงน้ําดื่มเนเจอรวอเตอร ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 129/2561

ประจําเดือน  กรกฎาคม  2561 2 ก.ค.-31 ก.ค.61 ราคาเสนอ 1,230.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,230.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.2ก.ค. 2561

4 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนยพัฒนา 10,166.00    วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 130/2561

ประจําเดือน  กรกฎาคม  2561 ราคาเสนอ 10,166.- บาท เปนจํานวนเงิน 10,166.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.2ก.ค. 2561

5 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สังกัด สพฐ. 50,271.20    วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

จํานวน  3  โรงเรียน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 131/2561

ประจําเดือน  กรกฎาคม  2561 2 ก.ค.-31 ก.ค.61 ราคาเสนอ50,271.20.- บาท เปนจํานวนเงิน 50,271.20.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.2ก.ค. 2561

6 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 12,000         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตนบริการ หจก.อุบลรัตนบริการ ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สํานักปลัด งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 132/2561

ประจําเดือน  กรกฎาคม  2561 2 ก.ค.-31 ก.ค.61 ราคาเสนอ 12,000.- บาท เปนจํานวนเงิน  12,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.2ก.ค. 2561

7 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 4,000           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตนบริการ หจก.อุบลรัตนบริการ ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 133/2561

ประจําเดือน  กรกฎาคม  2561 2 ก.ค.-31 ก.ค.61 ราคาเสนอ 4,000.- บาท เปนจํานวนเงิน4,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.2ก.ค. 2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน   กรกฎาคม    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   กรกฎาคม    พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

8 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 6,600           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตนบริการ หจก.อุบลรัตนบริการ ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กองชาง งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 134/2561

ประจําเดือน  กรกฎาคม  2561 2 ก.ค.-31 ก.ค.61 ราคาเสนอ 6,600.- บาท เปนจํานวนเงิน6,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.2ก.ค. 2561

9 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 4,775           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 135/2561

ราคาเสนอ 4,775.- บาท เปนจํานวนเงิน4,775.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13ก.ค. 2561

10 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) 2,530           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 136/2561

ราคาเสนอ 2,530.- บาท เปนจํานวนเงิน2,530.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13ก.ค. 2561

11 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว (กองคลัง) 3,330           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 137/2561

ราคาเสนอ 3,330.- บาท เปนจํานวนเงิน3,330.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13ก.ค. 2561

12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สํานักปลัด) 24,445         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จุฬาธรจํากัด บริษัท จุฬาธรจํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 138/2561

ราคาเสนอ 24,445.- บาท เปนจํานวนเงิน2,445.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13ก.ค. 2561

13 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (กองชาง) 2,770           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชาตรีการชาง ราน ชาตรีการชาง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 139/2561

ราคาเสนอ 2,770.- บาท เปนจํานวนเงิน2,770.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13ก.ค. 2561

14 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) 890              วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอสเอซีรุงเรืองพาณิชย ราน เอสเอซีรุงเรืองพาณิชย ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 140/2561

ราคาเสนอ 890.- บาท เปนจํานวนเงิน 890.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13ก.ค. 2561



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน   กรกฎาคม    พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

15 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 3,100           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชาตรีการชาง ราน ชาตรีการชาง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 141/2561

ราคาเสนอ 3,100.- บาท เปนจํานวนเงิน 3,100.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13ก.ค. 2561

16 จัดซื้อวัสดุเคมีเพื่อเติมถังดับเพลิง 45,000         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พานิชกอสราง ราน พานิชกอสราง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

(น้ํายาเคมีแหง) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 142/2561

ราคาเสนอ 45,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 45,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13ก.ค. 2561

17 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองชาง) 4,826           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 143/2561

ราคาเสนอ 4,826.- บาท เปนจํานวนเงิน 4,826.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13ก.ค. 2561

18 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองการศึกษา) 4,800           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 144/2561

ราคาเสนอ 4,800.- บาท เปนจํานวนเงิน 4,800.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13ก.ค. 2561

19 จางเหมาบริการซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอร 2,850            วิธีเฉพาะเจาะจง ราน แจคคอมพิวเตอร ราน แจคคอมพิวเตอร ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

หมายเลขครุภัณฑ 416-53-0018 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 343/2561

(งานปองกันฯ) ราคาเสนอ 2,850.- บาท เปนจํานวนเงิน 2,850.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13ก.ค. 2561

20 จางเหมาบริการซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอร 300               วิธีเฉพาะเจาะจง ราน แจคคอมพิวเตอร ราน แจคคอมพิวเตอร ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

หมายเลขครุภัณฑ 416-53-0013 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 344/2561

(งานจัดเก็บรายได) ราคาเสนอ 300.- บาท เปนจํานวนเงิน 300.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13ก.ค. 2561

21 จางเหมาบริการซอมบํารุงรถยนตสวนราชการ 5,118.35       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เค เค ทีขอนแกน จํากัด บ.เค เค ทีขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ทะเบียน นข 8284 ขอนแกน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 345/2561

ราคาเสนอ 5,118.35.- บาท เปนจํานวนเงิน 5,118.35.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13ก.ค. 2561



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน   กรกฎาคม    พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

21 จางเหมาบริการซอมบํารุงรถยนตสวนราชการ 1,749.99       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เค เค ทีขอนแกน จํากัด บ.เค เค ทีขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ทะเบียน ขง 6100 ขอนแกน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 346/2561

ราคาเสนอ 1,749.99.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,749.99.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13ก.ค. 2561

22 จางเหมาบริการซอมบํารุงรถยนตสวนราชการ 2,370.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อันดามันการยาง ราน อันดามันการยาง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ทะเบียน ผข 3171 ขอนแกนและนข 8284 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 347/2561

ขอนแกนและเครื่องตัดหญาแบบสะพาย ราคาเสนอ 2,370.- บาท เปนจํานวนเงิน 2,370.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13ก.ค. 2561

23 จางเหมาตามโครงการซอมแซมถนนดินลูกรัง 59,800.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พานิชกอสราง ราน พานิชกอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เพื่อการเกษตร บานโนนราศรี หมูที่ 2 (งบกลาง) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 348/2561

ราคาเสนอ 59,800.- บาท เปนจํานวนเงิน 59,800.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13ก.ค. 2561

24 จางเหมาตามโครงการซอมแซมถนนดินลูกรัง 38,200.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พานิชกอสราง ราน พานิชกอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เพื่อการเกษตร บานหนองแวง  หมูที่ 10 (งบกลาง) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 349/2561

ราคาเสนอ 38,200.- บาท เปนจํานวนเงิน 38,200.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.13ก.ค. 2561

25 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ (กองชาง) 1,100           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชาตรีหารชาง ราน ชาตรีหารชาง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 145/2561

ราคาเสนอ 1,100.- บาท เปนจํานวนเงิน1,100.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.16ก.ค. 2561

26 จางเหมาบริการจัดเตรียมอาหารวางพรอม 2,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  ภาโนมัย นางนิภาพร  ภาโนมัย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เครื่องดื่มตามโครงการฯ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 350/2561

ราคาเสนอ 2,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 2,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.18ก.ค. 2561

27 จางเหมาบริการจัดทําปายโครงการขนาด1.2*2.5ม. 1,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สะบายดีอุบลรัตน ราน สะบายดีอุบลรัตน ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ตามโครงการปลูกปาชุมชนในเขตเทศบาลตําบลนาคํา งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 351/2561

(รักษน้ํา รักปา รักแผนดินตามพระราชเสาวนียฯ) ราคาเสนอ 1,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.18ก.ค. 2561



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน   กรกฎาคม    พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

28 จัดซื้อกลาพันธุตนยางนา 2,000           วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนูศิลป เสริฐภูเขียว นายธนูศิลป เสริฐภูเขียว ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ตามโครงการปลูกปาชุมชนในเขตเทศบาลตําบลนาคํา งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 146/2561

(รักษน้ํา รักปา รักแผนดินตามพระราชเสาวนียฯ) ราคาเสนอ 2,000.- บาท เปนจํานวนเงิน2,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.18ก.ค. 2561

29 จัดซื้อวัสดุการศึกษา 15,769.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกน จํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กองการศึกษา งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 147/2561

ราคาเสนอ 15,769.- บาท เปนจํานวนเงิน15,769.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.26ก.ค. 2561

30 จัดซื้อวัสดุกอสราง (กองชาง) 1,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชาตรีการชาง ราน ชาตรีการชาง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 148/2561

ราคาเสนอ 1,300.- บาท เปนจํานวนเงิน1,300.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.26ก.ค. 2561

31 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 3,885.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กองการศึกษา งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 149/2561

ราคาเสนอ 3,885.- บาท เปนจํานวนเงิน3,885.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.26ก.ค. 2561

32 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) 1,505.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 150/2561

ราคาเสนอ 1,505.- บาท เปนจํานวนเงิน1,505.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.26ก.ค. 2561

33 จัดซื้อวัสดุการศึกษา 15,769.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกน จํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กองการศึกษา งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 147/2561

ราคาเสนอ 15,769.- บาท เปนจํานวนเงิน15,769.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.26ก.ค. 2561

34 จางเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันและจัดเตรียม 2,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร ภาโนมัย นางนิภาพร ภาโนมัย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

อาหารวางพรอมเครื่องดื่มตามโครงการประชุมสภาฯ งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 352/2561

ราคาเสนอ 2,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 2,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.31ก.ค. 2561
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