
ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/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  มิถุนายน  2561 1 มิ.ย.-30 มิ.ย.61 หัวหนาชุดปฏิบัติงาน หัวหนาชุดปฏิบัติงาน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 333/2561

ราคาเสนอ 12,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 12,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ิย. 2561

2 จางเหมาบริการรถรับ-สงนักเรียนศูนยพัฒนา 17,400           วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์  สีบุบ นายประสิทธิ์  สีบุบ ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา 1 มิ.ย.-30 มิ.ย.61 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 334/2561

ประจําเดือน  มิถุนายน  2561 ราคาเสนอ 17,400.- บาท เปนจํานวนเงิน 17,400.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ิย. 2561

3 จัดซื้อวัสดุน้ําดื่ม 760              วิธีเฉพาะเจาะจง โรงน้ําดื่มเนเจอรวอเตอร โรงน้ําดื่มเนเจอรวอเตอร ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 111/2561

ประจําเดือน  มิถุนายน  2561 1 มิ.ย.-30 มิ.ย.61 ราคาเสนอ 760.- บาท เปนจํานวนเงิน  760.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ิย. 2561

4 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนยพัฒนา 10,674.30    วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาคํา งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 112/2561

ประจําเดือน  มิถุนายน  2561 ราคาเสนอ 10,674.30.- บาท เปนจํานวนเงิน 10,674.30.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ิย. 2561

5 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สังกัด สพฐ. 52,784.76    วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

จํานวน  3  โรงเรียน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 113/2561

ประจําเดือน  มิถุนายน  2561 1 มิ.ย.-30 มิ.ย.61 ราคาเสนอ52,784.76.- บาท เปนจํานวนเงิน 52,784.76.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ิย. 2561

6 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 14,175         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตนบริการ หจก.อุบลรัตนบริการ ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

สํานักปลัด งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 114/2561

ประจําเดือน  มิถุนายน  2561 1 มิ.ย.-30 มิ.ย.61 ราคาเสนอ 14,175.- บาท เปนจํานวนเงิน  14,175.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ิย. 2561

7 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 4,900           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลรัตนบริการ หจก.อุบลรัตนบริการ ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

กองชาง งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 115/2561

ประจําเดือน  มิถุนายน  2561 1 มิ.ย.-30 มิ.ย.61 ราคาเสนอ 4,900.- บาท เปนจํานวนเงิน  4,900.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ิย. 2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน   มิถุนายน    พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ผูอํานวยการกองคลัง

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน   มิถุนายน    พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

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

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 116/2561

ประจําเดือน  มิถุนายน  2561 1 มิ.ย.-30 มิ.ย.61 ราคาเสนอ 3,000.- บาท เปนจํานวนเงิน3,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.1ม.ิย. 2561

9 จางเหมาบริการจัดเตรียมอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 18,500           วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  ภาโนมัย นางนิภาพร  ภาโนมัย ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ตามโครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขทต.นาคํา งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 335/2561

ประจําปงบประมาณ 2561 ราคาเสนอ 18,500.- บาท เปนจํานวนเงิน 18,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.5ม.ิย. 2561

10 จางเหมาบริการซอมแซมฝายน้ําลนหวยคุมมุม 9,600             วิธีเฉพาะเจาะจง ราน รุงนภากอสราง ราน รุงนภากอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

บานนาคํา หมูที่ 1(นา นายสวย นามวงษสา) (งบกลาง) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 336/2561

ราคาเสนอ 9,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 9,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.5ม.ิย. 2561

11 จางเหมาบริการซอมแซมฝายน้ําลนหวยคุมมุม 21,800           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน รุงนภากอสราง ราน รุงนภากอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

และลําหวยกุดจอก(นา นายประสิทธิ์ ยมโคตร) (งบกลาง) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 337/2561

บานนาคํานอย หมูที่ 12 ตําบลนาคํา ราคาเสนอ 21,800.- บาท เปนจํานวนเงิน 21,800.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.5ม.ิย. 2561

12 จางเหมาบริการซอมแซมฝายน้ําลนหวยคุมมุม 26,600           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน รุงนภากอสราง ราน รุงนภากอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

บานสัมพันธ หมูที่ 7ตําบลนาคํา(จํานวน 2จุด) (งบกลาง) งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 338/2561

ราคาเสนอ 26,600.- บาท เปนจํานวนเงิน 26,600.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.5ม.ิย. 2561

13 จางเหมาบริการบํารุงรถยนตสวนราชการ 12,330           วิธีเฉพาะเจาะจง นายถนอม  โชคลา นายถนอม  โชคลา ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ทะเบียน บม 5872 ขอนแกน งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 339/2561

ราคาเสนอ 12,330.- บาท เปนจํานวนเงิน 12,330.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.6ม.ิย. 2561

14 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว (สํานักปลัด) 3,780           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 117/2561

ราคาเสนอ 3,780.- บาท เปนจํานวนเงิน3,780.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.19ม.ิย. 2561



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ผูอํานวยการกองคลัง

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน   มิถุนายน    พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

15 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว (กองคลัง) 4,270           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 118/2561

ราคาเสนอ 3,780.- บาท เปนจํานวนเงิน3,780.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.19ม.ิย. 2561

16 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) 11,200         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โอเอกอปปเซอรวิส หจก.โอเอกอปปเซอรวิส ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 119/2561

ราคาเสนอ 11,200.- บาท เปนจํานวนเงิน11,200.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.19ม.ิย. 2561

17 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (สํานักปลัด) 1,610           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อันดามันการยาง ราน อันดามันการยาง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 120/2561

ราคาเสนอ 1,610.- บาท เปนจํานวนเงิน1,610.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.19ม.ิย. 2561

18 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 2,089           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 121/2561

ราคาเสนอ 2,089.- บาท เปนจํานวนเงิน2,089.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.22ม.ิย. 2561

19 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองการศึกษา) 8,729           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 122/2561

ราคาเสนอ 8,729.- บาท เปนจํานวนเงิน8,729.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.22ม.ิย. 2561

20 จัดซื้อวัสดุการศึกษา (กองการศึกษา) 2,168           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 123/2561

ราคาเสนอ 2,168.- บาท เปนจํานวนเงิน2,168.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.22ม.ิย. 2561

21 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว(กองการศึกษา) 1,925           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 124/2561

ราคาเสนอ 1,925.- บาท เปนจํานวนเงิน1,925.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.22ม.ิย. 2561



ณิศรา ทองโคตร

(นางณิศรา ทองโคตร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ผูอํานวยการกองคลัง

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อจัดจาง ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคาที่เสนอ ราคาที่ไดรับคัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน   มิถุนายน    พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

22 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ( สํานักปลัด ) 12,962         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด บ.ศึกษาภัณฑขอนแกนจํากัด ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 125/2561

ราคาเสนอ 12,962.- บาท เปนจํานวนเงิน12,962.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.22ม.ิย. 2561

23 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง ) 5,500           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อุบลรัตนศึกษา ราน อุบลรัตนศึกษา ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 126/2561

ราคาเสนอ 5,500.- บาท เปนจํานวนเงิน5,500.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.22ม.ิย. 2561

24 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ(กองชาง) 6,313           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพยเจริญขอนแกน หจก.ทรัพยเจริญขอนแกน ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 127/2561

ราคาเสนอ 6,313.- บาท เปนจํานวนเงิน6,313.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.22ม.ิย. 2561

25 จัดซื้อธงชาติและธงตราสัญญลักษณ 92,000         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พานิชกอสราง ราน พานิชกอสราง ราคาที่จัดซื้ออยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

รัชกาลที่ 10 งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 128/2561

ราคาเสนอ 92,000.- บาท เปนจํานวนเงิน92,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.29ม.ิย. 2561

26 จางเหมาบริการซอมแซมซุมเฉลิมพระเกียรติ 28,000           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พานิชกอสราง ราน พานิชกอสราง ราคาที่จัดจางอยูในวงเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

จํานวน 3 ซุม งบประมาณที่ตั้งไวมีคุณภาพ เลขที่ 340/2561

ราคาเสนอ 28,000.- บาท เปนจํานวนเงิน 28,000.- บาท คุณสมบัติเปนประโยชนตอ ทต.นาคํา ลว.29ม.ิย. 2561
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