
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ

ที่ (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก

1 จ้ำงเหมำบริกำร(กู้ชีพ) 12,400          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทองม้วน จันทร์โสม นำยทองม้วน จันทร์โสม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ประจ ำเดือน ตุลำคม 2563 1-31 ตุลำคม 2563 (หวัหน้ำชุดปฏิบติังำน) (หวัหน้ำชุดปฏิบติังำน) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 001/2564

รำคำเสนอ 12,400.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 12,400.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2563

2 จ้ำงเหมำบริกำรรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 18,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอมร  อุดแก้ว นำยอมร  อุดแก้ว รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ประจ ำเดือน ตุลำคม 2563 1-31 ตุลำคม 2563 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 002/2564

รำคำเสนอ 18,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 18,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2563

3 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 54,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวแคทรียำ  มำเหล่ำหนำด นำงสำวแคทรียำ  มำเหล่ำหนำด รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกจิกำรบริหำรงำนกำรศึกษำเทศบำลต ำบลนำค ำ 1 ต.ค.63-31ม.ีค.64 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 003/2564

รำคำเสนอ 54,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน54,000.-บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2563

4 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 54,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวเจนจิรำ เฉียดพรมรำช นำงสำวเจนจิรำ เฉียดพรมรำช รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกิจสร้ำงเสริมทกัษะควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ 1 ต.ค.63-31ม.ีค.64 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 004/2564

ส ำหรับเด็กศูนย์พฒันำเด็กเล็กทต.นำค ำ รำคำเสนอ 54,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน54,000.-บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2563

5 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 42,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวพทัจิรำ  ค ำอินทร์ นำงสำวพทัจิรำ  ค ำอินทร์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกิจกำรบริหำรงำนท ำควำมสะอำดศูนย์พฒันำ 1 ต.ค.63-31ม.ีค.64 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 005/2564

เด็กเล็กเทศบำลต ำบลนำค ำ รำคำเสนอ 42,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 42,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2563

6 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 42,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงศรีนวล  พรมย่อง นำงศรีนวล  พรมย่อง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกิจกำรบริหำรงำนท ำควำมสะอำดศูนย์พฒันำ 1 ต.ค.63-31ม.ีค.64 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 006/2564

เด็กเล็กเทศบำลต ำบลนำค ำ รำคำเสนอ 42,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 42,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2563

7 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 54,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวจริยำ  ค ำหำแก้ว นำงสำวจริยำ  ค ำหำแก้ว รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกจิงำนผลิตพมิพเ์อกสำรทั้งระบบมือและระบบ 1 ต.ค.63-31ม.ีค.64 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 007/2564

สำรสนเทศกองคลังเทศบำลต ำบลนำค ำ รำคำเสนอ 54,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน54,000.-บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  ตุลำคม   พ.ศ. 2563

ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )

หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ

ที่ (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก

8 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 42,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวดวงกมล  ภูครองแง่ นำงสำวดวงกมล  ภูครองแง่ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกิจกำรบริหำรงำนท ำควำมสะอำดศูนย์พฒันำ 1 ต.ค.63-31ม.ีค.64 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 008/2564

เด็กเล็กเทศบำลต ำบลนำค ำ รำคำเสนอ 42,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 42,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2563

9 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 54,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวรัตนำ  แสงกลำง นำงสำวรัตนำ  แสงกลำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกิจกำรบริหำรงำนบนัทกึข้อมูลสถิติและ 1 ต.ค.63-31ม.ีค.64 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 009/2564

พัฒนำระบบสำรสนเทศของ ทต.นำค ำ รำคำเสนอ 54,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน54,000.-บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2563

10 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 42,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงปรำรถนำ จิตเอื้อ นำงปรำรถนำ จิตเอื้อ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกจิบริหำรงำนกองช่ำงงำนบริกำรบนัทึก 1 ต.ค.63-31ม.ีค.64 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 010/2564

สถิติกองช่ำง รำคำเสนอ 42,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 42,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2563

11 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 42,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยศักด์ิพพิฒัน์พงษ์ โยธำทนู นำยศักด์ิพพิฒัน์พงษ์ โยธำทนู รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกจิกำรบริกำรชุมชนและสังคมงำนบริกำรตกแต่ง 1 ต.ค.63-31ม.ีค.64 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 011/2564

และตัดกิ่งไม้ตัดหญ้ำริมถนนในเขตชุมชน ทต.นำค ำ รำคำเสนอ 42,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 42,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2563

12 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 54,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมปอง  มะลิชัย นำยสมปอง  มะลิชัย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกจิกำรบริกำรชุมชนและสังคมงำนบริกำรขับรถ 1 ต.ค.63-31ม.ีค.64 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 012/2564

กระเช้ำหมำยเลขทะเบยีน 84-9977 ขอนแก่น รำคำเสนอ 54,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 54,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2563

13 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 45,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยค ำพนั  สิงหน์้อย นำยค ำพนั  สิงหน์้อย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกจิด้ำนปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภัยเพือ่ช่วย 1 ต.ค.63-31ม.ีค.64 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 013/2564

ช่วยเหลือกำรปฏิบติัหน้ำที่ของพนักงำนขับรถบรรทุกน้ ำ รำคำเสนอ 45,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 45,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2563

14 จำ้งเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุนกลุ่ม 54,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวันชัย  มหำหงิษ์ นำยวันชัย  มหำหงิษ์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ภำรกจิด้ำนปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภัยงำนบริกำร 1 ต.ค.63-31ม.ีค.64 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 014/2564

ขับรถกูช้ีพประจ ำหน่วยกูช้ีพทต.นำค ำทะเบยีน ขง6142ขอนแกน่ รำคำเสนอ 54,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 54,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2563

15 จำ้งเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุนกลุ่ม 54,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยค ำอ้วน  สิงหน์้อย นำยค ำอ้วน  สิงหน์้อย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ภำรกจิด้ำนปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภัยงำนบริกำร 1 ต.ค.63-31ม.ีค.64 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 015/2564

ขับรถบรรทุกน้ ำทต.นำค ำทะเบยีน ผจ7489ขอนแกน่ รำคำเสนอ 54,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 54,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  ตุลำคม   พ.ศ. 2563
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลทีเ่ลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำทีเ่สนอ รำคำทีไ่ด้รับคัดเลือก

16 จำ้งเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุนกลุ่ม 45,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมจิต  ถำอ่อนสี นำยสมจิต  ถำอ่อนสี รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ภำรกจิด้ำนปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภัยงำนบริกำร 1 ต.ค.63-31ม.ีค.64 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 016/2564

ขับรถบรรทุกน้ ำทต.นำค ำทะเบยีน ผจ7489ขอนแกน่ รำคำเสนอ 45,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน45,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2563

17 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำเพื่อปฏิบติังำนสนับสนุน 45,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอรรถพล  บงึมุม นำยอรรถพล  บงึมุม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกจิด้ำนปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภัยเพือ่ช่วย 1 ต.ค.63-31ม.ีค.64 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 017/2564

ชว่ยเหลือปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนขบัรถบรรทุกน้ ำ(รถดับเพลิง) รำคำเสนอ 45,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน45,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2563

18 จำ้งเหมำบริกำบคุคลธรรมดำเพือ่ปฏิบติังำนสนับสนุน 42,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววรรณภำ  จันทร์โสม นำงสำววรรณภำ  จันทร์โสม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกจิบริหำรงำนบริกำรศูนย์คนพกิำรทั่วไป 1 ต.ค.63-31ม.ีค.64 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 018/2564

รำคำเสนอ 42,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 42,000.-บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2563

19 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 42,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณิกำร์  ขำมพะรำ นำงสำวกรรณิกำร์  ขำมพะรำ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกจิกำรบริหำรดูแลรักษำต้นไม้สนำมหญ้ำตัดกิง่ไม้ 1 ต.ค.63-31ม.ีค.64 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 019/2564

ตัดหญ้ำภำยในบริเวณส ำนักงำน ทต.นำค ำ รำคำเสนอ 42,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 42,000.-บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2563

20 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำเพื่อปฏิบติังำนสนับสนุน 42,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวทศันีย์  ลุนพรหม นำงสำวทศันีย์  ลุนพรหม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกิจบริหำรงำนดูแลต้นไม้สนำมหญ้ำตัดกิ่งไม้ 1 ต.ค.63-31ม.ีค.64 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 020/2564

ภำยในและด้ำนหน้ำส ำนักงำนทต.นำค ำ รำคำเสนอ 42,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 42,000.-บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2563

21 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำเพื่อปฏิบติังำนสนับสนุน 42,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนุชจรี  เจริญสุข นำงสำวนุชจรี  เจริญสุข รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกิจบริหำรงำนดูแลต้นไม้สนำมหญ้ำตัดกิ่งไม้ 1 ต.ค.63-31ม.ีค.64 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 021/2564

ภำยในและด้ำนหน้ำส ำนักงำนทต.นำค ำ รำคำเสนอ 42,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 42,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2563

22 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำเพื่อปฏิบติังำนสนับสนุน 42,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงพำนทอง  มะลิซ้อน นำงพำนทอง  มะลิซ้อน รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกิจบริหำรงำนดูแลต้นไม้สนำมหญ้ำตัดกิ่งไม้ 1 ต.ค.63-31ม.ีค.64 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 022/2564

ภำยในและด้ำนหน้ำส ำนักงำนทต.นำค ำ รำคำเสนอ 42,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 42,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2563

23 จำ้งเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุนกลุ่ม 54,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธนำกร  กลำงล้ำ นำยธนำกร  กลำงล้ำ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ภำรกจิบริหำรงำนบริกำรขับรถยนต์ส่วนรำชกำร 1 ต.ค.63-31ม.ีค.64 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 023/2564

(รถยนต์โดยสำรขนำด12ที่นัง่รถตู้)ทะเบียนนข8284ขอนแก่น รำคำเสนอ 54,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 54,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2563

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  ตุลำคม   พ.ศ. 2563
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ

ที่ (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก

24 จำ้งเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุนกลุ่ม 54,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบริวัตร  ยงค์เพชร นำยบริวัตร  ยงค์เพชร รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ภำรกจิบริหำรงำนบริกำรขับรถยนต์ส่วนรำชกำร 1 ต.ค.63-31ม.ีค.64 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 024/2564

รถ4ประตูทะเบยีนขง 6100 ขอนแกน่ รำคำเสนอ 54,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 54,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2563

25 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำเพื่อปฏิบติังำนสนับสนุน 54,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอัจฉรำ  ทองดีนอก นำงสำวอัจฉรำ  ทองดีนอก รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกจิรักษำควำมสะอำดอำคำรส ำนักงำน ทต.นำค ำ 1 ต.ค.63-31ม.ีค.64 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 025/2564

หอ้งประชุมพร้อมหอ้งน้ ำ รำคำเสนอ 54,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 54,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2563

26 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุนกลุ่ม 54,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอ ำนำจ  สิงหค์ ำ นำยอ ำนำจ  สิงหค์ ำ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ภำรกิจกำรรักษำควำมสะอำดอำคำรส ำนักงำน 1 ต.ค.63-31ม.ีค.64 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 026/2564

ทต.นำค ำหอ้งประชุมพร้อมทั้งหอ้งน้ ำ รำคำเสนอ 54,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 54,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2563

27 จำ้งเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุนกลุ่ม 54,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิรัตน์  ยำตำแสง นำยวิรัตน์  ยำตำแสง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ภำรกจิกำรบริหำรงำนรักษำควำมปลอดภัยสถำนที่ 1 ต.ค.63-31ม.ีค.64 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 027/2564

รำชกำร(อำคำรส ำนักงำน ทต.นำค ำ) รำคำเสนอ 54,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 54,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2563

28 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและสำรหล่อล่ืน 11,035         วิธีเฉพำะเจำะจง  บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด  บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ส ำนักปลัด งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 001/2564

ประจ ำเดือน ตุลำคม 2563 1-31 ต.ค.63 รำคำเสนอ 11,035.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน11,035.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2563

29 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและสำรหล่อล่ืน 4,000           วิธีเฉพำะเจำะจง  บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด  บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 002/2564

ประจ ำเดือน ตุลำคม 2563 1-31 ต.ค.63 รำคำเสนอ 4,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน4,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2563

30 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและสำรหล่อล่ืน 2,000           วิธีเฉพำะเจำะจง  บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด  บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กองช่ำงงำนไฟฟำ้ถนน+เคหะชุมชน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 003/2564

ประจ ำเดือน ตุลำคม 2563 1-31 ต.ค.63 รำคำเสนอ 2,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน2,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2563

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  ตุลำคม   พ.ศ. 2563
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลทีเ่ลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ

ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำทีเ่สนอ รำคำทีไ่ด้รับคัดเลือก

31 จัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับประชำชนที่เข้ำมำติดต่อรำชกำร 1,080           วิธีเฉพำะเจำะจง โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กบัเทศบำลต ำบลนำค ำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 005/2564

ประจ ำเดือน ตุลำคม 2563 รำคำเสนอ 1,080.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน1,080.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2563

32 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม)ศูนย์พฒันำ 10,322.40    วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เด็กเล็กเทศบำลต ำบลนำค ำ 1-31 ต.ค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 006/2564

ประจ ำเดือน ตุลำคม 2563 รำคำเสนอ 10,322.40.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 10,322.40.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2563

33 จัดซ้ือวัสดุอำหำรเสริม(นม)ส ำหรับนักเรียนสังกัด 50,666.00    วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

สพฐ.จ ำนวน 3 โรงเรียน 1-31 ต.ค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 007/2564

ประจ ำเดือน ตุลำคม 2563 รำคำเสนอ 50,666.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 50,666.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2563

34 จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำร+เข้ำเล่มเทศบญัญัติและ 9,435            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สำครเซ็นเตอร์ ร้ำน สำครเซ็นเตอร์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

แผนด ำเนินงำนป ีงปม.2564 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 030/2564

รำคำเสนอ 9,435.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 9,435.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 5 ต.ค. 2563

35 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำพวงมำลำดอกไม้สด 2,000            วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนิภำพร  ภำโนมัย นำงนิภำพร  ภำโนมัย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เพือ่ร่วมพธีิ 13 ตุลำคม 2563 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 031/2564

รำคำเสนอ 2,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 2,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 9 ต.ค. 2563

36 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำปำ้ยไวนิลตำมโครงกำรติดตำม 702               วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน บำ้นปำ้ยสกุลชำย ร้ำน บำ้นปำ้ยสกุลชำย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

และประเมินผลแผนพฒันำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2563) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 032/2564

หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  ตุลำคม   พ.ศ. 2563

ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่



(รอบเก็บรวบรวมข้อมูล) รำคำเสนอ 702.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 702.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 16 ต.ค. 2563

ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลทีเ่ลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ

ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำทีเ่สนอ รำคำทีไ่ด้รับคัดเลือก

37 จ้ำงเหมำบริกำรประกอบอำหำรกลำงวันและจัดเตรียม 11,475          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนิภำพร  ภำโนมัย นำงนิภำพร  ภำโนมัย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

อำหำรว่ำงส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมตำมโครงกำรติดตำม งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 033/2564

และประเมนิผลแผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2563)(รอบเก็บรวบรวมขอ้มลู ) รำคำเสนอ 11,475.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 11,475.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 16 ต.ค. 2563

38 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 4,400.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำท้องถิ่น งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 008/2564

(พ.ศ.2561-2563)(รอบเกบ็รวบรวมข้อมูล) รำคำเสนอ 4,400.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 4,400.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 16 ต.ค. 2563

39 จำ้งเหมำบริกำรตำมโครงกำรจำ้งเหมำซ่อมแซมศูนย์ 13,500          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

พฒันำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลนำค ำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 034/2564

รำคำเสนอ 13,500.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 13,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.19 ต.ค.2563

40 จำ้งเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำร+เข้ำเล่ม แผนกำร 2,091            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สำครเซ็นเตอร์ ร้ำน สำครเซ็นเตอร์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ด ำเนินงำนประจ ำป ีงบประมำณ 2564 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 035/2564

รำคำเสนอ 2,091.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 2,091.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.19 ต.ค.2563

41 จำ้งเหมำบริกำรจดัเตรียมอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 625               วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนิภำพร  ภำโนมัย นำงนิภำพร  ภำโนมัย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ประชุมสภำเทศบำลต ำบลนำค ำสมัยสำมัญสมัยที่4 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 036/2564

ประจ ำป ี2563 รำคำเสนอ 625.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 625.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.20 ต.ค.2563

42 จำ้งเหมำบริกำรจดัท ำพวงมำลำดอกไม้สด 2,000            วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนิภำพร  ภำโนมัย นำงนิภำพร  ภำโนมัย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  ตุลำคม   พ.ศ. 2563

ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )

หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



(วันปยิะมหำรำช 23 ตุลำคม 2563) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 037/2564

รำคำเสนอ 2,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 2,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.20 ต.ค.2563

ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลทีเ่ลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ

ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำทีเ่สนอ รำคำทีไ่ด้รับคัดเลือก

43 จำ้งเหมำบริกำรตำมโครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังเพือ่ 20,000          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กำรเกษตรบำ้นโนนรำศรี หมู่ที่ 2 (งบกลำง) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 038/2564

รำคำเสนอ 20,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 20,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.30 ต.ค.2563

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )

หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  ตุลำคม   พ.ศ. 2563

ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )

หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ที่ (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก

1 จำ้งเหมำบริกำกู้ชีพ 12,000         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทองม้วน  จนัทร์โสม นำยทองม้วน  จนัทร์โสม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

1 พ.ย.-30 พ.ย.63 หวัหน้ำชุดปฏิบติังำน หวัหน้ำชุดปฏิบติังำน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 039/2564

ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2563 รำคำเสนอ 12,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 12,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 พ.ย. 2563

2 จ้ำงเหมำบริกำรรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พฒันำ 18,000         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอมร  อุดแก้ว นำยอมร  อุดแก้ว รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เด็กเล็กเทศบำลต ำบลนำค ำ 1 พ.ย.-30 พ.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 040/2564

ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2563 รำคำเสนอ 18,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 17,400.-บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 2 พ.ย. 2563

3 จัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับประชำชนที่เข้ำมำ 840.00        วิธีเฉพำะเจำะจง โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ติดต่อรำชกำรกบัเทศบำลต ำบลนำค ำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 009/2564

ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2563 รำคำเสนอ 840.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 840.-  บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 2 พ.ย. 2563

4 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและสำรหล่อล่ืน 10,500        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.อุบลรัตน์บริกำร หจก.อุบลรัตน์บริกำร รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ส ำนักปลัด งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 010/2564

ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2563 1-30 พ.ย.63 รำคำเสนอ 10,500.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 10,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 2 พ.ย. 2563

5 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและสำรหล่อล่ืน 15,000        วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ส ำนักปลัด งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 014/2563

ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2563 1-30 พ.ย.63 รำคำเสนอ 15,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 54,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 2 พ.ย. 2563

6 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและสำรหล่อล่ืน 2,000          วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 011/2564

ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2563 1-30 พ.ย.63 รำคำเสนอ 2,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  2,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 2 พ.ย. 2563

7 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและสำรหล่อล่ืน 2,300          วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กองช่ำงงำนเคหะและชุมชน+งำนไฟฟำ้ถนน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 012/2564

ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2563 วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำเสนอ 2,300.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 2,300.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 2 พ.ย. 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน  พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2563
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จังหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ที่ (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก

8 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม)ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 9,806.28     วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ทต.ต ำบลนำค ำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 014/2564

ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2563 รำคำเสนอ 9,806.28.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 9,806.28.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 2 พ.ย. 2563

9 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 52,429.30   วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ประจ ำภำคเรียนที่ 2/2563 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 015/2564

ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2563 รำคำเสนอ 52,429.30.-บำท เป็นจ ำนวนเงิน 52,429.30.-บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 2 พ.ย. 2563

10 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง(ยำงมะตอย) 196,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

1,400 ถุง งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 016/2564

รำคำเสนอ 196,000.-บำท เป็นจ ำนวนเงิน 196,000.-บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 5 พ.ย. 2563

11 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส ำหรับใช้ในโครงกำร 5,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน รุ่งประเสริฐพำณิชย์ ร้ำน รุ่งประเสริฐพำณิชย์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

จัดท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 017/2564

รำคำเสนอ 5,000.-บำท เป็นจ ำนวนเงิน 5,000.-บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 9 พ.ย. 2563

12 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำปำ้ยไวนิลประชุม 702              วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน บำ้นปำ้ยสกุลชำย ร้ำน บำ้นปำ้ยสกุลชำย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ประชำคมระดับต ำบล งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 041/2564

รำคำเสนอ 702.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 702.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 9 พ.ย. 2563

13 จ้ำงเหมำบริกำรจัดเตรียมอำหำรว่ำงพร้อม 4,700           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน รุ่งประเสริฐพำณิชย์ ร้ำน รุ่งประเสริฐพำณิชย์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เคร่ืองด่ืมในกำรประชำคมระดับต ำบลและคณะ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 042/2564

กรรมกำร(13 พ.ย.2563) รำคำเสนอ 4,700.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 4,700.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 9 พ.ย. 2563

14 จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม 2,220           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สำครเซ็นต์เตอร์ ร้ำน สำครเซ็นต์เตอร์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งำนแผนฯ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 043/2564

รำคำเสนอ 2,220.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 2,220.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 9 พ.ย. 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  พฤศจกิำยน   พ.ศ. 2563
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ที่ (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก

15 จดัซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 15,960         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

(กองคลัง) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 018/2564

รำคำเสนอ 15,960.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน  15,960..- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 17 พ.ย.2563

16 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน 19,893         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

(กองคลัง) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 019/2564

รำคำเสนอ 19,893.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน  19,893.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 17 พ.ย.2563

17 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน 24,500         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

(ส ำนักปลัด) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 020/2564

รำคำเสนอ 24,500.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน  24,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 17 พ.ย.2563

18 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน 5,370           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

(กองช่ำง) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 020/2564

รำคำเสนอ 24,500.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน  24,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.18 พ.ย.2563

19 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 364              วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

(กองกำรศึกษำ) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 021/2564

รำคำเสนอ 364.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน  364.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.18 พ.ย.2563

20 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3,752           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

(กองกำรศึกษำ) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 023/2564

รำคำเสนอ 3,752.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน  3,752.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.18 พ.ย.2563

21 จดัซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 3,617           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

(กองกำรศึกษำ) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 024/2564

รำคำเสนอ 3,617.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน  3,617.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.18 พ.ย.2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  พฤศจกิำยน   พ.ศ. 2563
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ที่ (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก

22 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน 37,208         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

(ส ำนักปลัด) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 025/2564
รำคำเสนอ 37,208.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน  37,208.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.18 พ.ย.2563

23 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน 4,675           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

(กองคลัง) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 026/2564
รำคำเสนอ 4,675.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน  4,675.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.18 พ.ย.2563

24 จดัซ้ือวัสดุยำนพำหนะ 5,600           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อันดำมันกำรยำง ร้ำน อันดำมันกำรยำง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

(งำนป้องกนัฯ) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 027/2564
รำคำเสนอ 5,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน  5,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.18 พ.ย.2563

25 จดัซ้ือใบเสร็จรับเงินภำษทีี่ดินและ 1,821.90      วิธีเฉพำะเจำะจง โรงพมิพอ์ำสำรักษำดินแดน โรงพมิพอ์ำสำรักษำดินแดน รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ส่ิงกอ่สร้ำง กรมกำรปกครอง กรมกำรปกครอง งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 028/2564

รำคำเสนอ 1,821.90.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน  1,821.90- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.18 พ.ย.2563

26 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 77,854.00    วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท จุฬำธร จ ำกัด บริษัท จุฬำธร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

(ส ำนักปลัด) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 029/2564

รำคำเสนอ 77,854.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 77,854- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.18 พ.ย.2563

27 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรถยนต์ส่วนรำชกำร 14,000         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยถนอม  โชคลำ นำยถนอม  โชคลำ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ทะเบยีน บม5872ขอนแกน่(กองช่ำง) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 044/2564

รำคำเสนอ 14,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 14,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.18 พ.ย.2563

28 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรถยนต์ส่วนรำชกำร 5,291.69      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคเคทขีอนแก่น จ ำกัด บ.เคเคทขีอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ทะเบยีน ขง6100ขอนแกน่(ส ำนักปลัด) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 045/2564

รำคำเสนอ 5,291.69.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 5,291.69.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.18 พ.ย.2563

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  พฤศจกิำยน   พ.ศ. 2563
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ที่ (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก

29 จำ้งเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่มงำนบคุลำกร 1,356           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สำครเซ็นเตอร์ ร้ำน สำครเซ็นเตอร์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 046/2564
รำคำเสนอ1,356.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน1,356.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.18 พ.ย.2563

30 จำ้งเหมำบริกำรจดัเตรียมอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ือง 2,465           วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนิภำพร  ภำโนมัย นำงนิภำพร  ภำโนมัย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ด่ืมในวันประชุมพจิำรณำร่ำงแผนพฒันำท้องถิ่นฯ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 047/2564
(23 พ.ย.2563) รำคำเสนอ2,465.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน2,465.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.18 พ.ย.2563

31 จำ้งเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำร+เข้ำเล่มแผนพฒันำ 1,131           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สำครเซ็นเตอร์ ร้ำน สำครเซ็นเตอร์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2562)เพิม่เติมคร้ังที่2 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 048/2564

รำคำเสนอ1,131.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน1,131.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.18 พ.ย.2563
32 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ปร๊ินเตอร์ 3,800           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เคพดีอทคอม ร้ำน เคพดีอทคอม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ย่ีหอ้Brother HL-3270CDWหมำยเลขครุภัณฑ์ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 049/2564
600-62-0020(งำนพฒันำชุมชน) รำคำเสนอ3,800.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน3,800.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.30 พ.ย.2563

32 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ปร๊ินเตอร์ 3,200           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เคพดีอทคอม ร้ำน เคพดีอทคอม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ย่ีหอ้ HL-LM270CDWหมำยเลขครุภัณฑ์ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 050/2564

600-62-0022(งำนจัดเก็บรำยได้ฯ) รำคำเสนอ3,200.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน3,200.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.30 พ.ย.2563

33 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรถยนต์ส่วนรำชกำร 8,540           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อันดำมันกำรยำง ร้ำน อันดำมันกำรยำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ทะเบยีน ผข 3171 ขอนแกน่(ส ำนักปลัด) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 051/2564
รำคำเสนอ 8,540.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 8,540.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.30 พ.ย.2563

34 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ปร๊ินเตอร์ 9,200           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เคพดีอทคอม ร้ำน เคพดีอทคอม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

หมำยเลขครุภัณฑ์600-62-0021, งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 052/2564
600-58-0017(งำนวิเครำะหฯ์) รำคำเสนอ9,200.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน9,200.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.30 พ.ย.2563

35 จำ้งเหมำบริกำรจดัเตรียมอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ือง 625              วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนิภำพร  ภำโนมัย นำงนิภำพร  ภำโนมัย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง
งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 053/2564

รำคำเสนอ625.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน625.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.30 พ.ย.2563

36 จำ้งเหมำตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนนคสล.ในหมู่บำ้น 147,000       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ทอีำร์เปน็สุขคอนกรีต หจก.ทอีำร์เปน็สุขคอนกรีต รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

บำ้นหนองขำม หมู่ที่9คุ้มใหม่แสนสุข เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 001/2564
สะสมคร้ังที1่ รำคำเสนอ147,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน147,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.10 พ.ย.2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน  พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2563
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จังหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ที่ (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก

35 จำ้งเหมำตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนนคสล.ในหมู่บำ้น 314,100       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ทอีำร์เปน็สุขคอนกรีต หจก.ทอีำร์เปน็สุขคอนกรีต รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

หน้ำบำ้นนำยเอกลักษณ์-รอบหนองขำม เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 002/2564

บำ้นหนองขำม หมู่ที่ 9 สะสมคร้ังที1่ รำคำเสนอ314,100.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน314,100.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.10 พ.ย.2563

36 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 90,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน รุ่งนภำก่อสร้ำง ร้ำน รุ่งนภำก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรจำกนำนำยสังเวียน-นำนำยสถิต ไชยโส เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 003/2564

บำ้นนำค ำ หมู่ที่ 1 สะสมคร้ังที1่ รำคำเสนอ90,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน90,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.6 พ.ย.2563

37 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 83,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน รุ่งนภำก่อสร้ำง ร้ำน รุ่งนภำก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรบำ้นกดุกระหนวน ม.3จำกหนองโน-ถนน เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 004/2564

แยกบำ้นขุนด่ำน ต.บำ้นดง(จ ำนวน 2 ช่วง) สะสมคร้ังที1่ รำคำเสนอ83,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน83,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.6 พ.ย.2563

38 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 85,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน รุ่งนภำก่อสร้ำง ร้ำน รุ่งนภำก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรเส้นไปหนองพันธ์ปำ บ้ำนเล้ำ หมูท่ี่ 8 - เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 005/2564

บำ้นดง ต ำบลบำ้นดง (จ ำนวน 2 ช่วง) สะสมคร้ังที1่ รำคำเสนอ85,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน85,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.6 พ.ย.2563

39 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 60,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน รุ่งนภำก่อสร้ำง ร้ำน รุ่งนภำก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรสำยจำกบำ้นนำงทองอัว้ ธรรมบรุำณ- เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 006/2564

ทำงเชื่อมหนองปงิ ม.9 (จ ำนวน 2 ช่วง) สะสมคร้ังที1่ รำคำเสนอ60,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน60,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.6 พ.ย.2563

40 จำ้งเหมำตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนนคสล.ในหมู่บำ้น 201,000       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

สำยหลังโรงเรียนบำ้นนำค ำ หมู่ 1 ต ำบลนำค ำ เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 007/2564

สะสมคร้ังที1่ รำคำเสนอ201,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน201,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.9 พ.ย.2563

41 จำ้งเหมำตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนนคสล.ในหมู่บำ้น 154,000       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

สำยทำงหน้ำบำ้นนำงเตียง ไปวัดบำ้นนำค ำ เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 008/2564

หมู่ 1 ต ำบลนำค ำ สะสมคร้ังที1่ รำคำเสนอ154,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน154,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.9 พ.ย.2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  พฤศจกิำยน   พ.ศ. 2563
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ที่ (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก

42 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นหน้ำ 57,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

บำ้นนำยสุภำพ ค ำพรมมำ-ล ำหว้ยกดุจอก เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 009/2564

บำ้นโนนรำศรี ม.2 สะสมคร้ังที1่ รำคำเสนอ57,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน57,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.9 พ.ย.2563

43 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นจำก 214,000       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

บำ้นโนนรำศรี ม.2-บำ้นศำลำดิน เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 010/2564

สะสมคร้ังที1่ รำคำเสนอ214,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน214,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 9 พ.ย.2563

44 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 45,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรเส้นทำงไป ม.5-นำนำงอนงค์ ฐำนะ เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 011/2564

บำ้นกดุกระหนวน ม.3 สะสมคร้ังที1่ รำคำเสนอ45,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน45,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 9 พ.ย.2563

45 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 31,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรเส้นทำงไป ม.5-นำนำงเปีย่ง ลุนพรมมำ เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 012/2564

บำ้นกดุกระหนวน ม.3 สะสมคร้ังที1่ รำคำเสนอ31,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน31,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 9 พ.ย.2563

46 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังทำงคุ้ม 28,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ดอนยำง-ดอนตำปู ่บำ้นสัมพนัธ์ หมู่ 7 เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 013/2564

สะสมคร้ังที1่ รำคำเสนอ28,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน28,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 11 พ.ย.2563

47 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบำ้น 19,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ผอ.บญุเฮือง-นำนำยค ำตัน บำ้นสัมพนัธ์ หมู่ 7 เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 014/2564

สะสมคร้ังที1่ รำคำเสนอ19,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน19,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 11 พ.ย.2563

48 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 55,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรจำกไร่นำงจนัจริำ โนนตำบำ้นหนองขำม- เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 015/2564
ทำงแยกไปบำ้นดง สะสมคร้ังที1่ รำคำเสนอ55,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน55,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 11 พ.ย.2563

49 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 171,000       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง
บำ้นทำนตะวัน ม.11 จำกหน้ำเมรุ-ถนนสำยหลัก เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 016/2564
บำ้นหว้ยค ำน้อย ม.5 สะสมคร้ังที1่ รำคำเสนอ171,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน171,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 11 พ.ย.2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน  พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2563
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จังหวัดขอนแกน่

หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ที่ (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก

50 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 85,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

จำกถนน5033-หนองหญ้ำปล้อง ม.13 เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 017/2564

บำ้นหนองแวงใหม่ สะสมคร้ังที1่ รำคำเสนอ85,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน85,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.11 พ.ย.2563

51 จำ้งเหมำตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีต 53,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สุริยำ ร้ำน สุริยำ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เสริมเหล็กจำกถนนสำยกลำงบำ้น-หน้ำบำ้นนำง เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 018/2564

สมดี หล้ำมณี บ.หนองแวง ม.10 ต.นำค ำ สะสมคร้ังที1่ รำคำเสนอ53,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน53,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 13 พ.ย.2563

52 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 200,000       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สัมพนัธ์พำณิชย์ ร้ำน สัมพนัธ์พำณิชย์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

บำ้นนำค ำ ม.1สำยจำกถนนใหญ่ไปภูพำน เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 019/2564

สะสมคร้ังที1่ รำคำเสนอ200,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน200,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.18 พ.ย.2563

53 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 252,000       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สัมพนัธ์พำณิชย์ ร้ำน สัมพนัธ์พำณิชย์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

สำยบำ้นโนนรำศรี ม.2-นำนำยจรูญ  ชัยหสั เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 020/2564

สะสมคร้ังที1่ รำคำเสนอ252,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน252,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.18 พ.ย.2563

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  พฤศจกิำยน   พ.ศ. 2563
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่
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ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก
1 จ้ำงเหมำบริกำกู้ชีพ 12,000         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทองม้วน  จันทร์โสม นำยทองม้วน  จนัทร์โสม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

1 ธ.ค.-30 ธ.ค.63 หวัหน้ำชุดปฏิบติังำน หวัหน้ำชุดปฏิบติังำน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 054/2564
ประจ ำเดือน ธันวำคม 2563 รำคำเสนอ 12,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 12,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1ธ.ค. 2563

2 จ้ำงเหมำบริกำรรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พฒันำ 18,000         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอมร  อุดแก้ว นำยอมร  อุดแก้ว รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เด็กเล็กเทศบำลต ำบลนำค ำ 1 ธ.ค.-30 ธ.ค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 055/2564
ประจ ำเดือน ธันวำคม 2563 รำคำเสนอ 18,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 18,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1ธ.ค. 2563

3 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนฯ 30,000         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสำมำรถ  จิตเอื้อ นำยสำมำรถ  จิตเอื้อ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง
1ธ.ค.63-31มี.ค.64 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 056/2564

รำคำเสนอ 30,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 30,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1ธ.ค. 2563
4 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำพำนพุ่มดอกไม้สด 1,000           วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนิภำพร  ภำโนมัย นำงนิภำพร  ภำโนมัย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

( 5 ธันวำคมมหำรำช) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 056.1/2564
รำคำเสนอ 1,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1ธ.ค. 2563

5 จัดซ้ือวัสดุคอมฯหมึกปร๊ินเตอร์งำนบคุลำกร 3,700           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เคพดีอทคอม ร้ำน เคพดีอทคอม รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง
ส ำนักปลัด งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 030/2564

รำคำเสนอ 3,700.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 3,700.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1ธ.ค. 2563
6 จดัซ้ือวัสดุน้ ำด่ืม 700              วิธีเฉพำะเจำะจง โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 031/2564
ประจ ำเดือน ธันวำคม 2563 รำคำเสนอ 700.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  700.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1ธ.ค. 2563

7 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม)ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 11,260.80   วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง
ทต.ต ำบลนำค ำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 032/2564
ประจ ำเดือน ธันวำคม 2563 1 ธ.ค.-30 ธ.ค.63 รำคำเสนอ 11,260.80.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 11,260.80.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1ธ.ค. 2563

8 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 50,666.00   วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ประจ ำภำคเรียนที่ 2/2563 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 033/2564
ประจ ำเดือน ธันวำคม 2563 รำคำเสนอ 50,666.-บำท เป็นจ ำนวนเงิน 50,666.-บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1ธ.ค. 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน  ธันวำคม   พ.ศ. 2563
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จังหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก

9 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและสำรหล่อล่ืน 11,039        วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ส ำนักปลัด งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 034/2563
ประจ ำเดือน ธันวำคม 2563 1 ธ.ค.-30 ธ.ค.63 รำคำเสนอ 11,039.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 11,039.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1ธ.ค. 2563

10 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและสำรหล่อล่ืน 4,000           วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 035/2564
ประจ ำเดือน ธันวำคม 2563 1 ธ.ค.-30 ธ.ค.63 รำคำเสนอ 4,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  4,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1ธ.ค. 2563

11 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและสำรหล่อล่ืน 3,000           วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กองช่ำงงำนเคหะและชุมชน+งำนไฟฟำ้ถนน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 036/2564
ประจ ำเดือน ธันวำคม 2563 1 ธ.ค.-30 ธ.ค.63 รำคำเสนอ 3,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 3,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1ธ.ค. 2563

12 จำ้งเหมำบริกำรเข้ำเล่ม+ถ่ำยเอกสำรแผนกำรด ำเนินงำน 1,722           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สำครเซ็นเตอร์ ร้ำน สำครเซ็นเตอร์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ปี พ.ศ.2564)เพิ่มเติมคร้ังที่ 2 ) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที0่57/2564
รำคำเสนอ 1,722.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,722.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 4 ธ.ค. 2563

13 จำ้งเหมำบริกำรเข้ำเล่ม+ถ่ำยเอกสำรผลกำรส ำรวจควำม 3,192           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สำครเซ็นเตอร์ ร้ำน สำครเซ็นเตอร์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

พึงพอใจและผลกำรติดตำมฯ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที0่58/2564
รำคำเสนอ 3,192.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 3,192.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 17 ธ.ค. 2563

14 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำปำ้ยรณรงค์ประชำสัมพนัธ์ 4,428.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสะบำยดีอุบลรัตน์ ร้ำนสะบำยดีอุบลรัตน์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง
ชีวิตวิถีใหม่ ขับขีป่ลอดภัยไร้อุบติัเหตุ 2 ปำ้ย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที0่59/2564

รำคำเสนอ 4,428.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 4,428.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 17 ธ.ค. 2563

15 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตรต้นไม้และปุ๋ย 19,250        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 037/2564
รำคำเสนอ 19,250 บำท เปน็จ ำนวนเงิน  19,250.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.18 ธ.ค.2564

16 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟำ้/กรวยจรำจรตำมโครงกำร 9,500           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เอสเอซีรุ่งเรืองพำณิชย์ ร้ำน เอสเอซีรุ่งเรืองพำณิชย์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

รณรงค์ลดอุบติัเหตุกำรณ์ทำงถนนช่วงเทศกำล งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 038/2564
ปใีหม่ 2564 รำคำเสนอ 9,500 บำท เปน็จ ำนวนเงิน  9,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.28 ธ.ค.2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  ธันวำคม   พ.ศ. 2563
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ที่ (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก

17 จ้ำงเหมำบริกำรจัดจัดท ำปำ้ยตำมโครงกำร 37,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เอสเอซีรุ่งเรืองพำณิชย์ ร้ำน เอสเอซีรุ่งเรืองพำณิชย์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

รณรงค์ลดอุบติัเหตุกำรณ์ทำงถนนช่วงเทศกำล งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที0่60/2564
ปใีหม่ 2564 รำคำเสนอ 37,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 37,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.28ธ.ค.2563

18 จำ้งเหมำบริกำรจดัเตรียมสถำนที่พร้อมท ำควำมสะอำด 3,500           วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพนม  อนุประดิษฐ นำยพนม  อนุประดิษฐ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ตำมโครงกำรรณรงค์ลดอุบติัเหตุกำรณ์ทำงถนน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที0่61/2564
ช่วงเทศกำลปใีหม่ 2564 รำคำเสนอ 3,500.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 3,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.28ธ.ค.2563

19 จำ้งเหมำบริกำรกูช้ีพ (ม.ค.64) 12,800         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทองม้วน  จันทร์โสม นำยทองม้วน  จันทร์โสม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที0่62/2564
รำคำเสนอ 12,800.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 12,800.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.30 ธ.ค.2563

20 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 206,000       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สัมพนัธืพำณิชย์ ร้ำน สัมพนัธืพำณิชย์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรสำยทำงจำกถนนลำดยำงไร่นำยปญัจำ ภูวงษ์ เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 021/2564
ม.1-ทำงเชื่อม ม.11 สะสมคร้ังที2่ รำคำเสนอ206,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน206,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.4 ธ.ค.2563

21 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 247,000       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สัมพนัธืพำณิชย์ ร้ำน สัมพนัธืพำณิชย์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรสำยทำงจำกบำ้นโนนรำศรี ม.2-ม.10 เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 022/2564

สะสมคร้ังที2่ รำคำเสนอ247,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน247,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.4 ธ.ค.2563

22 จำ้งเหมำตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีต 188,500       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สุริยำ ร้ำน สุริยำ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เสริมเหล็กสำยทำง ม.1ซอยบำ้นนำยค ำพอง วิโย- เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 023/2564

บำ้นนำยปญัจำ ภูวงษ์-หนองบงึ สะสมคร้ังที2่ รำคำเสนอ188,500.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน188,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.4 ธ.ค.2563

23 จำ้งเหมำตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีต 207,700       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สุริยำ ร้ำน สุริยำ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เสริมเหล็กสำยทำงม.3ซอยบำ้นนำยเดช จนัทร์โสม- เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 024/2564
ทุ่งนำ สะสมคร้ังที2่ รำคำเสนอ207,700.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน207,700.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.4 ธ.ค.2563

24 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 281,700       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรสำยทำงจำกหน้ำบำ้นนำงทองค ำ ธรรมบรุำณ- เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 025/2564
นำนำยสำคร ขุลีเทำ ม.9 สะสมคร้ังที2่ รำคำเสนอ281,700.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน281,700.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.7 ธ.ค.2563

หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  ธันวำคม   พ.ศ. 2563

ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ที่ (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก

25 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 113,000       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรสถำนที่กอ่สร้ำงสำยรอบหนองปงิบ.หนองขำม เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 026/2564
ม.9 สะสมคร้ังที2่ รำคำเสนอ113,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน113,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.7 ธ.ค.2563

26 จำ้งเหมำตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีต 178,600       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สุริยำ ร้ำน สุริยำ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เสริมเหล็กสำยทำงม.7 สำยซอยรับอรุณจำกถนนใหญ่ เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 027/2564
ไปทำงทิศเหนือ สะสมคร้ังที2่ รำคำเสนอ178,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน178,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.7 ธ.ค.2563

27 จำ้งเหมำตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีต 51,300         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ทอีำร์เปน็สุขคอนกรีต หจก.ทอีำร์เปน็สุขคอนกรีต รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง
เสริมเหล็กสำยทำงม.9 สำยซอยบำ้นนำยรักศักด์ิ ลุนพรม เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 028/2564
ถึงทำงเชื่อมบำ้นดง สะสมคร้ังที2่ รำคำเสนอ51,300.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน51,300.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.8 ธ.ค.2563

28 จำ้งเหมำตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีต 354,100       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ทอีำร์เปน็สุขคอนกรีต หจก.ทอีำร์เปน็สุขคอนกรีต รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เสริมเหล็กสำยทำงม.9 ถนนทิศเหนือหนองขำมจำกบำ้น เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 029/2564
นำงปณิดำ โพธ์ิคู่ไปด้ำนทิศตะวันออก สะสมคร้ังที2่ รำคำเสนอ354,100.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน354,100.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.8 ธ.ค.2563

29 จำ้งเหมำตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,500       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ทอีำร์เปน็สุขคอนกรีต หจก.ทอีำร์เปน็สุขคอนกรีต รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

สำยทำงม.10จำกถนนหมำยเลข5033-ส่ีแยกบำ้น เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 030/2564
นำยทัน แกว้โบรำณ สะสมคร้ังที2่ รำคำเสนอ300,500.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน300,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.8 ธ.ค.2563

30 จำ้งเหมำตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีต 210,800       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ทอีำร์เปน็สุขคอนกรีต หจก.ทอีำร์เปน็สุขคอนกรีต รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เสริมเหล็กสำยทำงม.13 สำยรอบสระหนองแวงด้ำน เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 031/2564
ทิศตะวันออก สะสมคร้ังที2่ รำคำเสนอ210,800.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน210,800.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.8 ธ.ค.2563

31 จำ้งเหมำตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 167,500       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สุริยำ ร้ำน สุริยำ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

สำยทำงม.4 สำยขำ้งวัดโนนทอง-บ้ำนนำยเพลิน มหำหิงส์ เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 032/2564
สะสมคร้ังที2่ รำคำเสนอ167,500.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน167,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.9 ธ.ค.2563

32 จำ้งเหมำตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 114,400       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

สำยทำงม.8 สำยทำงจำกส่ีแยกบ้ำนนำงทองแดง วรลักษณ์ เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 033/2564
เชื่อมถนนลำดยำง จ ำนวน 2 ช่วง สะสมคร้ังที2่ รำคำเสนอ114,400.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน114,400.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.9 ธ.ค.2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  ธันวำคม   พ.ศ. 2563
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ที่ (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก

33 จ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ 292,000       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน รุ่งนภำก่อสร้ำง ร้ำน รุ่งนภำก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กำรเกษตรสำยทำงจำกหำ้แยกนำยสด สิงหน์้อย-ทำง เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 034/2564

เชื่อมโนนรำศรีบำ้นหนองแวง ม.10 สะสมคร้ังที2่ รำคำเสนอ 292,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 292,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.9 ธ.ค.2563

34 จ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ 138,000       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน รุ่งนภำก่อสร้ำง ร้ำน รุ่งนภำก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กำรเกษตรสำยทำงซอยอุดมสุข-ไร่นำงเวียง ชำติศิริ เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 035/2564

บำ้นทำนตะวัน ม.11 สะสมคร้ังที2่ รำคำเสนอ 138,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 138,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.9 ธ.ค.2563

35 จำ้งเหมำตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 210,800       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ทอีำร์เปน็สุขคอนกรีต หจก.ทอีำร์เปน็สุขคอนกรีต รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

สำยทำงม.2 สำยซอยข้ำงวัดจำกบำ้นนำยเจริญ ขำมกอ้น เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 036/2564

ถึง หนองบงึ สะสมคร้ังที2่ รำคำเสนอ210,800.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน210,800.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.14 ธ.ค.2563

36 จำ้งเหมำตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 113,400       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ทอีำร์เปน็สุขคอนกรีต หจก.ทอีำร์เปน็สุขคอนกรีต รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

สำยทำงม.2 สำยหน้ำบำ้นนำงฮอง ค ำพรมมำเชื่อม เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 037/2564

ถนนด้ำนทิศตะวันออกหมู่บำ้น สะสมคร้ังที2่ รำคำเสนอ113,400.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน113,400.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.14 ธ.ค.2563

37 จ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ 287,500       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สุดใจก่อสร้ำง ร้ำน สุดใจก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กำรเกษตรสำยทำงจำกแยกถนนลำดยำงปำ้ยวัดบำ้น เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 038/2564

นำค ำภึงไร่นำยหมำน นำมวงศ์ษำ สะสมคร้ังที2่ รำคำเสนอ 287,500.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 287,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.14 ธ.ค.2563

38 จ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ 124,000       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สุดใจก่อสร้ำง ร้ำน สุดใจก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กำรเกษตรสำยทำงจำกหน้ำบำ้นครูประหยัด ค ำอินทร์ เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 039/2564

ถึงไร่นำงทองอินทร์ แก้วทองจ ำนวน 2 ช่วง สะสมคร้ังที2่ รำคำเสนอ 124,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 124,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.14 ธ.ค.2563

39 จำ้งเหมำตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 236,600       วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ทอีำร์เปน็สุขคอนกรีต หจก.ทอีำร์เปน็สุขคอนกรีต รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

สำยทำงม.12 จำกศำลำกลำงบำ้น-บำ้นนำงทองอนิทร์ เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 040/2564

แกว้ทอง สะสมคร้ังที2่ รำคำเสนอ236,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน236,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.15 ธ.ค.2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  ธันวำคม   พ.ศ. 2563
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ที่ (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก

40 จ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ 124,000       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน รุ่งนภำก่อสร้ำง ร้ำน รุ่งนภำก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กำรเกษตรสำยทำงจำกเมรุ-นำนำยวิเชียร ศรีพล เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 041/2564

บำ้นโนนรำศรี ม.2 สะสมคร้ังที2่ รำคำเสนอ 124,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 124,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.15 ธ.ค.2563

41 จ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ 190,000       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน รุ่งนภำก่อสร้ำง ร้ำน รุ่งนภำก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กำรเกษตรสำยทำงจำกถนนคสล.เชื่อมเขตอุทยำน เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 042/2564

บำ้นหนองไหล ม.4 สะสมคร้ังที2่ รำคำเสนอ 190,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 190,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.15 ธ.ค.2563

42 จ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ 76,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สุดใจก่อสร้ำง ร้ำน สุดใจก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กำรเกษตรสำยทำงหน้ำบำ้นนำยวิฑูรย์ พลบท-วัดปำ่ เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 043/2564

จ ำนวน 2 ช่วง สะสมคร้ังที2่ รำคำเสนอ 76,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 76,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.16 ธ.ค.2563

43 จ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ 115,000       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สุดใจก่อสร้ำง ร้ำน สุดใจก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กำรเกษตรสำยทำงบำ้นกุดกระหนวน ม.3-เขตติดต่อ เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 044/2564

บำ้นดง สะสมคร้ังที2่ รำคำเสนอ 115,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 115,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.16 ธ.ค.2563

44 จ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ 83,500         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สุดใจก่อสร้ำง ร้ำน สุดใจก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กำรเกษตรสำยทำงจำกถนนลำดยำง-นำนำยต๊ิก เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 045/2564

นำไชยเวศ ม.7 สะสมคร้ังที2่ รำคำเสนอ 83,500.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 83,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.16 ธ.ค.2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  ธันวำคม   พ.ศ. 2563
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ที่ (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก
1 จ้ำงเหมำบริกำรรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พฒันำ 18,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอมร  อดุแกว้ นำยอมร  อดุแกว้ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เด็กเล็กเทศบำลต ำบลนำค ำ 4 ม.ค.-31 ม.ค.64 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 063/2564
ประจ ำเดือน มกรำคม 2564 รำคำเสนอ 18,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 18,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 4ม.ค. 2564

2 จัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชนที่มำติดต่อ 680              วิธีเฉพำะเจำะจง โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ประสำนงำนกับเทศบำลต ำบลนำค ำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 039/2564
ประจ ำเดือน มกรำคม 2564 รำคำเสนอ 680.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 680.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 4ม.ค. 2564

2 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม)ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 11,260.80    วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ทต.ต ำบลนำค ำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 040/2564
ประจ ำเดือน มกรำคม 2564 4 ม.ค.-31 ม.ค.64 รำคำเสนอ 11,260.80.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 11,260.80.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 4ม.ค. 2564

3 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 51,587.20    วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ประจ ำภำคเรียนที่ 2/2563 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 041/2564
ประจ ำเดือน มกรำคม 2564 4 ม.ค.-31 ม.ค.64 รำคำเสนอ 51,587.20-บำท เป็นจ ำนวนเงิน 51,587.20-บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 4ม.ค. 2564

4 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและสำรหล่อล่ืน 7,500            วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ส ำนักปลัด งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 042/2564
ประจ ำเดือน มกรำคม 2564 4 ม.ค.-31 ม.ค.64 รำคำเสนอ 7,500.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 7,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 4ม.ค. 2564

6 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและสำรหล่อล่ืน 2,500            วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง
งำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 043/2564
ประจ ำเดือน มกรำคม 2564 4 ม.ค.-31 ม.ค.64 รำคำเสนอ 2,500.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  2,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 4ม.ค. 2564

7 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและสำรหล่อล่ืน 3,000            วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กองช่ำงงำนเคหะและชุมชน+งำนไฟฟำ้ถนน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 044/2564
ประจ ำเดือน มกรำคม 2564 4 ม.ค.-31 ม.ค.64 รำคำเสนอ 3,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 3,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 4ม.ค. 2564

8 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์หมึกปร๊ินเตอร์ 12,300         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เคพดีอทคอม ร้ำน เคพดีอทคอม รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งำนจัดเก็บรำยได้ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 045/2564
รำคำเสนอ 12,300.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 12,300.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 8ม.ค. 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2564
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ที่ (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก

9 จดัซ้ือวัสดุไฟฟำ้+วิทยุ(งำนไฟฟำ้ถนนกองช่ำง) 27,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 046/2564
รำคำเสนอ 27,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 27,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 8ม.ค. 2564

10 จดัซ้ือวัสดุไฟฟำ้+วิทยุ(งำนไฟฟำ้ถนนกองช่ำง) 54,068.20    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพย์เจริญขอนแก่น หจก.ทรัพย์เจริญขอนแก่น รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 047/2564
รำคำเสนอ 54,068.20.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  54,068.20.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 8ม.ค. 2564

11 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองถ่ำยเอกสำรย่ีหอ้ 8,500.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.โอเอก๊อปปี้ เซอร์วิส หจก.โอเอก๊อปปี้ เซอร์วิส รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

sharp MX-M315N ครุภัณฑ์ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที0่64/2564
หมำยเลข 417-60-0004 รำคำเสนอ 8,500.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 8,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 8ม.ค. 2564

12 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง 960.00          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน แดงกำรช่ำง ร้ำน แดงกำรช่ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ครุภัณฑ์หมำยเลข 441-58-0003 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที0่65/2564
รำคำเสนอ 960.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 960.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 8ม.ค. 2564

13 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 3,200.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เคพดีอทคอม ร้ำน เคพดีอทคอม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ปร๊ินเตอร์งำนจัดกำรงำนทั่วไป งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที0่66/2564
ครุภัณฑ์หมำยเลข 600-57-0017 รำคำเสนอ 3,200.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 3,200.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 8ม.ค. 2564

14 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองคอมพวิเตอร์งำน 4,150.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เคพดีอทคอม ร้ำน เคพดีอทคอม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

นิติกรครุภัณฑ์หมำยเลข 416-51-0008 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที0่67/2564
รำคำเสนอ 4,150.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 4,150.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 8ม.ค. 2564

15 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองคอมพวิเตอร์งำน 3,200.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เคพดีอทคอม ร้ำน เคพดีอทคอม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ธุรกำรครุภัณฑ์หมำยเลข 416-58-0029 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที0่68/2564
รำคำเสนอ 3,200.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 3,200.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 8ม.ค. 2564

16 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรถบรรทุกน้ ำของส่วน 8,500.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ดลเซอร์วิส ร้ำน ดลเซอร์วิส รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

รำชกำรทะเบยีน ผจ 7489 ขอนแก่น งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที0่69/2564
รถบรรทกุน้ ำ+ดับเพลิง รำคำเสนอ 8,500.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 8,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.12ม.ค. 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2564
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จังหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ที่ (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก

17 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน(กองคลัง) 4,991.00      วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 048/2564

รำคำเสนอ 4,991.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  4,991.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 12ม.ค. 2564

18 จัดซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว(กองกำรศึกษำฯ) 2,116            วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 049/2564

รำคำเสนอ 2,116.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  2,116.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 12ม.ค. 2564

19 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน(กองกำรศึกษำฯ) 5,826            วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 050/2564

รำคำเสนอ 5,826.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  5,826.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 12ม.ค. 2564

20 จัดซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว(ส ำนักปลัด) 7,224            วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 051/2564

รำคำเสนอ 7,224.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  7,224.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 12ม.ค. 2564

21 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน(ส ำนักปลัด) 4,010            วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 052/2564

รำคำเสนอ 4,010.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  4,010.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 12ม.ค. 2564

22 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน(งำนปอ้งกันฯ) 4,359            วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 053/2564

รำคำเสนอ 4,359.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  4,359.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 12ม.ค. 2564

23 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์(งำนปอ้งกันฯ) 4,880            วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 054/2564

รำคำเสนอ 4,880.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  4,880.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 12ม.ค. 2564

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2564
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ที่ (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก

24 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน( กองช่ำง) 5,298            วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 055/2564

รำคำเสนอ 5,298.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  5,298.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 12ม.ค. 2564

25 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์( กองคลัง) 10,356         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 056/2564

รำคำเสนอ 10,356.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  10,356.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 12ม.ค. 2564

26 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์( กองช่ำง) 550              วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 057/2564

รำคำเสนอ 550.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  550.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 12ม.ค. 2564

27 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงเล่ือยจิ๊กซอ(กองช่ำง) 1,740.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อันดำมันกำรยำง ร้ำน อันดำมันกำรยำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ครุภัณฑ์หมำยเลข068-55-0001 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที0่70/2564

รำคำเสนอ 1,740.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,740.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 20ม.ค. 2564

28 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนของศูนย์บริกำรคนพกิำร 10,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน รุ่งประเสริฐพำณิชย์ ร้ำน รุ่งประเสริฐพำณิชย์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ทั่วไป(เบกิจำกเงินศูนย์ฯ) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 058/2564

รำคำเสนอ 10,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  10,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 21ม.ค. 2564

29 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำงกองช่ำง 4,474            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 059/2564

รำคำเสนอ 4,474.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  4,474.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 21ม.ค. 2564

30 จัดซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว(กองคลัง) 4,785            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 060/2564

รำคำเสนอ 4,785.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  4,785.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 21ม.ค. 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2564
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ที่ (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก

31 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน(กองคลัง) 4,180            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 061/2564

รำคำเสนอ 4,180.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  4,180.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 21ม.ค. 2564

32 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน(กองช่ำง) 3,955            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 062/2564

รำคำเสนอ 3,955.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 3,955.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 21ม.ค. 2564

33 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน(กองกำรศึกษำ) 8,035            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 063/2564

รำคำเสนอ 8,035.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 8,035.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 21ม.ค. 2564

34 จ้ำงเหมำบริกำรจัดเตรียมอำหำรกลำงวันและอำหำร 1,050            วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนิภำพร  ภำโนมัย นำงนิภำพร  ภำโนมัย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ว่ำงส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมศูนย์บริกำรผู้พกิำรฯ งบเงินอดุหนุน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 071/2564

ศูนย์ผู้พกิำร รำคำเสนอ 1,050.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,050.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.22ม.ค.2564

35 จ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำรปรับปรุงแผนที่ภำษีและ 100,000        วิธีเฉพำะเจำะจง  หจก. เอ็น.พ.ีแม็พ เซอร์เวย์  หจก. เอ็น.พ.ีแม็พ เซอร์เวย์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ทะเบยีนทรัพย์สิน(โปรแกรม LTa3000 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 072/2564

version4.0และโปรแกรมLTaxGIS รำคำเสนอ 100,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 100,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.26ม.ค.2564

36 จ้ำงเหมำบริกำรย้ำยพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ 5,200            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ณัฐวุฒิแอร์ไฟฟำ้ ร้ำน ณัฐวุฒิแอร์ไฟฟำ้ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

และล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศจ ำนวน 2 เคร่ือง งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 073/2564

รำคำเสนอ 5,200.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 5,200.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.26ม.ค.2564

37 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์กำรจัดเก็บ 18,900          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สะบำยดีอุบลรัตน์ ร้ำน สะบำยดีอุบลรัตน์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ภำษีของเทศบำลต ำบลนำค ำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 074/2564

รำคำเสนอ 18,900.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 18,900.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.26ม.ค.2564

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2564
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ที่ (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก

31 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอำกำศขนำด 25,300         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ณัฐวุฒิแอร์ไฟฟำ้ ร้ำน ณัฐวุฒิแอร์ไฟฟำ้ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

24,000 BTU ของส ำนักปลัดจ ำนวน 1 เคร่ือง งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 064/2564

รำคำเสนอ 25,300.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  25,300.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 26ม.ค. 2564

32 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 111,000        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สุดใจก่อสร้ำง ร้ำน สุดใจก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรจำกบำ้นหว้ยค ำน้อยม.5-เขตติดต่อต ำบล เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 046/2564

บำ้นดง สะสมคร้ังที2่ รำคำเสนอ111,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน111,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.5 ม.ค.2564

33 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 44,000          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สุดใจก่อสร้ำง ร้ำน สุดใจก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรสำยทำงจำกบำ้นนำงศรีจนัทร์ สุรขัน ถึง เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 047/2564

นำนำยปญัจำ ภูวงษ์ บำ้นนำค ำ ม.1 สะสมคร้ังที2่ รำคำเสนอ44,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 44,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.4 ม.ค.2564

34 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 78,000          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สุดใจก่อสร้ำง ร้ำน สุดใจก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรสำยทำงถนนลำดยำง-นิคมสร้ำงตนเองเขื่อน เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 048/2564

อบุลรัตน์ ม.6 สะสมคร้ังที2่ รำคำเสนอ78,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 78,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.4 ม.ค.2564

35 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 74,000          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรสำยทำงรอบหนองแวง ม.13 เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 049/2564

สะสมคร้ังที2่ รำคำเสนอ74,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 74,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.4 ม.ค.2564

36 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 49,000          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรสำยทำงจำกแยกถนนลำดยำงถึงไร่นำยค ำพนู เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 050/2564

อรัญมำลำและไร่นำงจ ำเนียง จนัทะเสน ม.13 สะสมคร้ังที2่ รำคำเสนอ49,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 49,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.4 ม.ค.2564

37 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 14,000          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรสำยทำงจำกแยกถนนลำดยำงถงึไร่นำยสันทัศน์ เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 051/2564

ขำมพะลำ บ.หนองแวงใหม่ ม.13 สะสมคร้ังที2่ รำคำเสนอ14,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 14,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.4 ม.ค.2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2564
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ที่ (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก

38 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 21,000          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรสำยทำงจำกทำงเขำ้หนองทุ่มเรียนถงึไร่ เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 051/2564
นำยศรำวุธ กลำงหล้ำ สะสมคร้ังที2่ รำคำเสนอ21,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 21,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.4 ม.ค.2564

39 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 21,000          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรสำยทำงจำกทำงเขำ้หนองทุ่มเรียนถงึไร่ เงินทุนส ำรองจ่ำย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 052/2564
นำยศรำวุธ กลำงหล้ำ สะสมคร้ังที2่ รำคำเสนอ21,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 21,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.4 ม.ค.2564

40 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.4 131,900        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สัมพนัธ์พำณิชย์ ร้ำน สัมพนัธ์พำณิชย์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

บ้ำนหนองไหล สำยจำกหน้ำบ้ำนนำยวิชยั แสนค ำ ถงึ (เทศบัญญัติฯ) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 053/2564
นำนำยบญุหลอง  จนัทร์โสม รำคำเสนอ131,900.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 131,900.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.13 ม.ค.2564

41 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.7 76,700          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สัมพนัธ์พำณิชย์ ร้ำน สัมพนัธ์พำณิชย์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

บ้ำนสัมพันธ์ สำยจำกซอยหน้ำวัดถงึนำนำยแหวน (เทศบัญญัติฯ) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 054/2564
ลุนพรหม รำคำเสนอ76,700.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 76,700.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.13 ม.ค.2564

42 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.9 59,900          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

บ้ำนหนองขำม สำยจำกทำงลงหนองปิง-นำนำยประสงค์ (เทศบัญญัติฯ) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 055/2564
แสงกลำง รำคำเสนอ59,900.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 59,900.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.13 ม.ค.2564

43 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.10 132,000        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

บ้ำนหนองแวง สำยจำกไร่นำงค ำ แสนแก้ว-หนองเม็ก (เทศบัญญัติฯ) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 056/2564
รำคำเสนอ132,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 132,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.13 ม.ค.2564

44 จำ้งเหมำตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. ม.1 128,000        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

บ้ำนนำค ำ สำยหลังโรงเรียน (เทศบัญญัติฯ) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 057/2564

รำคำเสนอ128,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 128,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.13 ม.ค.2564

45 จำ้งเหมำตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. ม.3 147,000        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

บ้ำนกุดกระหนวนสำยจำกซอยขำ้งบ้ำนนำยเสวียน (เทศบัญญัติฯ) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 058/2564
จนัทร์โสม-บำ้นนำงจนัทร์ประภำ สีแกว้ รำคำเสนอ147,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 147,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.13 ม.ค.2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2564
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ที่ (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก

46 จำ้งเหมำตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. ม.8 147,000        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

บ้ำนเล้ำสำยจำกหน้ำบ้ำนนำยทองม้วน จันทร์โสมถงึ (เทศบัญญัติฯ) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 059/2564

สะพำนข้ำมหว้ยคุมมุม รำคำเสนอ147,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 147,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.14 ม.ค.2564

47 จำ้งเหมำตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. ม.9 96,000          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

บ้ำนหนองขำมสำยคุ้มใหญ่แสนสุข (เทศบัญญัติฯ) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 060/2564

รำคำเสนอ96,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 96,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.14 ม.ค.2564

48 จำ้งเหมำตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. ม.9 87,000          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

บ้ำนหนองขำมสำยจำกนำนำยเฉลียว ชำปัญญำเชือ่ม (เทศบัญญัติฯ) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 061/2564

ถนนไปบำ้นโนนรำศรี ม.2 (ช่วงที่ 1 ) รำคำเสนอ87,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 87,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.14 ม.ค.2564

49 จำ้งเหมำตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. ม.9 69,000          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

บ้ำนหนองขำมสำยจำกนำนำยเฉลียว ชำปัญญำเชือ่ม (เทศบัญญัติฯ) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 062/2564

ถนนไปบำ้นโนนรำศรี ม.2 (ช่วงที่ 2 ) รำคำเสนอ69,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 69,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.14 ม.ค.2564

50 จำ้งเหมำตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. ม.10 278,000        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สุริยำ ร้ำน สุริยำ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

บ้ำนหนองแวงสำยจำกศำลำประชำคมหมูบ่้ำนถงึ (เทศบัญญัติฯ) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 063/2564

ถนน5033 รำคำเสนอ278,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 278,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.15 ม.ค.2564

51 จำ้งเหมำตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. ม.13 147,000        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สุริยำ ร้ำน สุริยำ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

บ้ำนหนองแวงใหม่สำยจำกหน้ำเมรุวัดสว่ำงอำรมณ์ (เทศบัญญัติฯ) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 064/2564

ถึงหนองทุ่มเรียน รำคำเสนอ147,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 147,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.15 ม.ค.2564

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2564

ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่



-                    



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ที่ (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก

1 จ้ำงเหมำบริกำกู้ชีพ 11,200          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทองม้วน  จันทร์โสม นำยทองม้วน  จันทร์โสม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ประจ ำเดือน กุมภำพนัธ์ 2564 1ก.พ.-28ก.พ.64 หวัหน้ำชุดปฏิบติังำน หวัหน้ำชุดปฏิบติังำน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 075/2564
รำคำเสนอ 11,200.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 11,200.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1ก.พ.2564

2 จ้ำงเหมำบริกำรรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พฒันำ 17,400          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอมร  อดุแกว้ นำยอมร  อดุแกว้ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เด็กเล็กเทศบำลต ำบลนำค ำ 1ก.พ.-25ก.พ.64 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 076/2564
ประจ ำเดือน กุมภำพนัธ์ 2564 รำคำเสนอ 18,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 17,400.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1ก.พ.2564

3 จัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชนที่มำติดต่อ 1,080           วิธีเฉพำะเจำะจง โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ประสำนงำนกับเทศบำลต ำบลนำค ำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 065/2564
ประจ ำเดือน กุมภำพนัธ์ 2564 รำคำเสนอ 1,080.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 1,080.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1ก.พ.2564

4 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม)ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 10,697.76    วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ทต.ต ำบลนำค ำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 066/2564
ประจ ำเดือน กุมภำพนัธ์ 2564 1ก.พ.-25ก.พ.64 รำคำเสนอ 10,697.76.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 10,697.76.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1ก.พ.2564

5 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 46,428.48    วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ประจ ำภำคเรียนที่ 2/2563 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 066.1/2564

ประจ ำเดือน กุมภำพนัธ์ 2564 1ก.พ.-25ก.พ.64 รำคำเสนอ 46,428.48-บำท เป็นจ ำนวนเงิน 46,428.48-บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1ก.พ.2564

6 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและสำรหล่อล่ืน 8,500           วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ส ำนักปลัด งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 067/2564
ประจ ำเดือน กุมภำพนัธ์ 2564 1ก.พ.-25ก.พ.64 รำคำเสนอ8,500.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 8,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1ก.พ.2564

7 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและสำรหล่อล่ืน 2,000           วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งำนปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 068/2564
ประจ ำเดือน กุมภำพนัธ์ 2564 1ก.พ.-25ก.พ.64 รำคำเสนอ 2,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  2,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1ก.พ.2564

8 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและสำรหล่อล่ืน 1,500           วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กองช่ำงงำนเคหะและชุมชน+งำนไฟฟำ้ถนน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 069/2564
ประจ ำเดือน กุมภำพนัธ์ 2564 1ก.พ.-25ก.พ.64 รำคำเสนอ 1,500.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 1,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1ก.พ.2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  กมุภำพนัธ์  พ.ศ. 2564
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ที่ (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก

9 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในวันรับสมัครนำยกและ 6,300           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

สมำชิกสภำและเตรียมงำนตำมโครงกำรส่งเสริม งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 069/2564
กำรเลือกต้ังฯ รำคำเสนอ 6,300.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 6,300.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.2 ก.พ.2564

10 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำปำ้ยประชำสัมพนัธ์และอื่นๆ 12,584         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สะบำยดีอุบลรัตน์ ร้ำน สะบำยดีอุบลรัตน์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง
งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 076.1/2564

รำคำเสนอ 12,584.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 12,584.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.2ก.พ.2564

11 จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำรและสแกนเอกสำร 17,745         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ก๊อปปี้วัน2547จ ำกัด บ.ก๊อปปี้วัน2547จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ระวำงที่ดินA1ของงำนจัดเก็บรำยได้ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 077/2564
รำคำเสนอ 17,745.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 17,745.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.4ก.พ.2564

12 จดัซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ (กองช่ำง) 3,800           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพย์เจริญขอนแก่น หจก.ทรัพย์เจริญขอนแก่น รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 070/2564
รำคำเสนอ 3,800.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 3,800.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.22ก.พ.2564

13 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง (กองช่ำง) 8,466           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพย์เจริญขอนแก่น หจก.ทรัพย์เจริญขอนแก่น รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 071/2564
รำคำเสนอ 8,466.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 8,466.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.22ก.พ.2564

14 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน(กองคลัง)หมึก เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 11,200         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.โอเอก๊อปปี้ เซอร์วิส หจก.โอเอก๊อปปี้ เซอร์วิส รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ย่ีหอ้ sharp MX-M315N งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 072/2564
รำคำเสนอ 11,200.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 11,200.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.22ก.พ.2564

15 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์(กองคลัง) 1,960           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เมืองทองนำฬิกำ ร้ำน เมืองทองนำฬิกำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 073/2564
รำคำเสนอ 1,960.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 1,960.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.22ก.พ.2564

16 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ของงำนจดัเกบ็ 3,450           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เคพดีอทคอม ร้ำน เคพดีอทคอม รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

รำยได้และของงำนพสัดุ(กองคลัง)จ ำนวน 2 เคร่ือง งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 078/2564
รำคำเสนอ 3,450.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 3,450.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.25ก.พ.2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน  กมุภำพนัธ์  พ.ศ. 2564
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จังหวัดขอนแกน่

หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ที่ (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก

17 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ของงำนกอง 8,850           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เคพดีอทคอม ร้ำน เคพดีอทคอม รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กำรศึกษำ จ ำนวน 3 เคร่ือง งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 079/2564
รำคำเสนอ 8,850.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 8,850.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.25ก.พ.2564

18 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ของงำน 7,700           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เคพดีอทคอม ร้ำน เคพดีอทคอม รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กองช่ำงจ ำนวน 2 เคร่ือง งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 080/2564
รำคำเสนอ 7,700.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 7,700.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.25ก.พ.2564

19 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ของงำน 2,200           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เคพดีอทคอม ร้ำน เคพดีอทคอม รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

นิติกร ส ำนักปลัด งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 081/2564

รำคำเสนอ 2,200.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 2,200.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.25ก.พ.2564

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  กมุภำพนัธ์  พ.ศ. 2564
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



-                            

-                            

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ที่ (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก
1 จ้ำงเหมำบริกำรรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พฒันำ 18,000        วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอมร  อดุแกว้ นำยอมร  อดุแกว้ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เด็กเล็กเทศบำลต ำบลนำค ำ 1ม.ีค.-31ม.ีค.64 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 082/2564
ประจ ำเดือน มีนำคม 2564 รำคำเสนอ 18,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 18,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1มี.ค. 2564

2 จ้ำงเหมำบริกำกู้ชีพ 12,400        วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทองม้วน  จันทร์โสม นำยทองม้วน  จันทร์โสม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ประจ ำเดือน มีนำคม 2564 1ม.ีค.-31ม.ีค.64 หวัหน้ำชุดปฏิบติังำน หวัหน้ำชุดปฏิบติังำน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 083/2564
รำคำเสนอ 12,400.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 12,400.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1มี.ค. 2564

3 จัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชนที่มำติดต่อ 1,080         วิธีเฉพำะเจำะจง โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ประสำนงำนกับเทศบำลต ำบลนำค ำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 074/2564
ประจ ำเดือน มีนำคม 2564 รำคำเสนอ 1,080.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 1,080.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1มี.ค. 2564

4 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม)ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 12,949.92  วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ทต.ต ำบลนำค ำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 075/2564
ประจ ำเดือน มีนำคม 2564 1ม.ีค.-31ม.ีค.64 รำคำเสนอ 12,949.92.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 12,949.92.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1มี.ค. 2564

5 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 148,858.08     วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ประจ ำเดือนมี.ค. เม.ย.และก่อนปดิภำคเรียน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 076/2564

ที2่/2563 1ม.ีค.-31ม.ีค.64 รำคำเสนอ 148,858.08-บำท เป็นจ ำนวนเงิน 148,858.08-บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1มี.ค. 2564

6 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและสำรหล่อล่ืน 8,500         วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ส ำนักปลัด งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 077/2564
ประจ ำเดือน มีนำคม 2564 1มี.ค.-31มี.ค.64 รำคำเสนอ8,500.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 8,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1มี.ค. 2564

7 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและสำรหล่อล่ืน 2,000         วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งำนปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 078/2564
ประจ ำเดือน มีนำคม 2564 1มี.ค.-31มี.ค.64 รำคำเสนอ 2,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  2,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1มี.ค. 2564

8 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและสำรหล่อล่ืน 1,500         วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด บริษัทอุบลรัตน์บริกำรจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กองช่ำงงำนเคหะและชุมชน+งำนไฟฟำ้ถนน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 079/2564
ประจ ำเดือน มีนำคม 2564 1มี.ค.-31มี.ค.64 รำคำเสนอ 1,500.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 1,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1มี.ค. 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2564
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ที่ (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก
9 จำ้งเหมำบริกำรจดัเตรียมสถำนที่โครงกำรส่งเสริมกจิกรรม 2,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประสิทธ์ิ สีบุบ นำยประสิทธ์ิ สีบุบ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

สภำเด็กและเยำวชนต ำบลนำค ำเพื่อกำรเรียนรู้ประชำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 084/2564

ธิปไตยและรณรงค์กำรเลือกต้ังม้องถิ่นทต.นำค ำ(10-11มี.ค.64) รำคำเสนอ 2,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 2,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.3มี.ค.2564

10 จำ้งเหมำบริกำรจดัหำเคร่ืองเสียงโครงกำรส่งเสริมกจิกรรม 4,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยภำสกร จติเอือ้ นำยภำสกร จติเอือ้ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

สภำเด็กและเยำวชนต ำบลนำค ำเพื่อกำรเรียนรู้ประชำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 085/2564
ธิปไตยและรณรงค์กำรเลือกต้ังม้องถิ่นทต.นำค ำ(10-11มี.ค.64) รำคำเสนอ 4,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 4,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.3มี.ค.2564

11 จำ้งเหมำบริกำรจดัท ำปำ้ยโครงกำรส่งเสริมกจิกรรม 5,400          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนป้ำยสกลุชำย ร้ำนบ้ำนป้ำยสกลุชำย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

สภำเด็กและเยำวชนต ำบลนำค ำเพื่อกำรเรียนรู้ประชำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 086/2564

ธิปไตยและรณรงค์กำรเลือกต้ังม้องถิ่นทต.นำค ำ(10-11มี.ค.64) รำคำเสนอ 5,400.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 5,400.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.3มี.ค.2564

12 จำ้งเหมำบริกำรจดัเตรียมอำหำรว่ำง+เคร่ืงด่ืมโครงกำร 5,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวมะณี  นำหัวนิล นำงสำวมะณี  นำหัวนิล รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ส่งเสริมกจิกรรมสภำเด็กและเยำวชนต ำบลนำค ำเพื่อกำรเรียนรู้ประชำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 087/2564
ธิปไตยและรณรงค์กำรเลือกต้ังม้องถิ่นทต.นำค ำ(10-11มี.ค.64) รำคำเสนอ 5,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 5,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.3มี.ค.2564

13 จำ้งเหมำบริกำรจดัท ำปำ้ยไวนิลโครงกำรส่งเสริมสนับสนุน 27,870        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ธง ร้ำน ธง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กำรเลือกต้ังผู้บริหำรและสมำชิกสภำทต.นำค ำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 088/2564
จ ำนวน 46 ปำ้ย รำคำเสนอ 27,870.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 27,870.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.5มี.ค.2564

14 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ คู่มือทีใ่ช้ในกำรเลือกต้ังโครงกำรส่งเสริมสนับสนุน 162,966      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ธง ร้ำน ธง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กำรเลือกต้ังผู้บริหำรและสมำชิกสภำทต.นำค ำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 080/2564
จ ำนวน 10 รำยกำร รำคำเสนอ 162,966.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน162,966.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.5มี.ค.2564

15 จดัซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว (กองกำรศึกษำ) 2,153         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 081/2564
รำคำเสนอ 2,153.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 2,153.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.8มี.ค.2564

16 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองกำรศึกษำ) 1,994         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 082/2564
รำคำเสนอ 1,994.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 1,994.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.8มี.ค.2564

ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2564



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ที่ (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก

17 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองกำรศึกษำ) 2,409         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 083/2564
รำคำเสนอ 2,409.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 2,409.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.8มี.ค.2564

18 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 940            วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 084/2564
รำคำเสนอ 940.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 940.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.8มี.ค.2564

19 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองช่ำง) 2,400         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 085/2564
รำคำเสนอ 2,400.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 2,400.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.8มี.ค.2564

20 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองคลัง) 3,210         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 086/2564
รำคำเสนอ 3,210.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 3,210.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.8มี.ค.2564

21 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพแ์ละกระดำษต่อเนื่องเพือ่ใช้ตำม 16,122       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน โชคดี ร้ำน โชคดี รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรเลือกต้ังผู้บริหำรและ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 087/2564
สมำชิกสภำทต.นำค ำ รำคำเสนอ 16,122.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน16,122.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.8มี.ค.2564

22 จ้ำงเหมำบริกำรจัดเตรียมอำหำรว่ำง+เคร่ืงด่ืมต้อนรับ 2,100         วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนิภำพร ภำโนมัย นำงนิภำพร ภำโนมัย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

บคุลำกรมำเยือนนำยอ ำเภออบุลรัตน์และก ำนันผู้ใหญ่บำ้น งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 089/2564
รำคำเสนอ 2,100.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 2,100.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.10มี.ค.2564

23 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรถยนต์ส่วนรำชกำร 6,891.34    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคเคทขีอนแก่นจ ำกัด บ.เคเคทขีอนแก่นจ ำกัด รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

หมำยเลขทะเบยีน ขง6100 ขอนแกน่ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 090/2564
รำคำเสนอ 6,891.34.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 6,891.34.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.16มี.ค.2564

24 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรถยนต์ส่วนรำชกำร 5,043.98    วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคเคทขีอนแก่นจ ำกัด บ.เคเคทขีอนแก่นจ ำกัด รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

หมำยเลขทะเบยีน นข 8284 ขอนแกน่ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 091/2564

รำคำเสนอ 5,043.98.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 5,043.98.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.16มี.ค.2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2564
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ที่ (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก

25 จำ้งเหมำบริกำรประกอบอำหำรกลำงวันและจดัเตรียม 17,115.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนิภำพร ภำโนมัย นำงนิภำพร ภำโนมัย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

อำหำรว่ำงตำมโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรเลือกต้ัง งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 092/2564
ผู้บริหำรและสมำชิกสภำทต.นำค ำ รำคำเสนอ 17,115.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 17,115.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.16มี.ค.2564

26 จำ้งเหมำบริกำรจดัท ำตรำยำงหมึกในตัว,สต๊ิกเกอร์วงกลม 7,450.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สะบำยดีอุบลรัตน์ ร้ำน สะบำยดีอุบลรัตน์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

และปำ้ยไวนิลขนำด3x1ม.ตำมโครงกำรส่งเสริมสนับ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 093/2564
สนุนกำรเลือกต้ังผู้บริหำรและสมำชิกสภำทต.นำค ำ รำคำเสนอ 7,450.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 7,450.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.16มี.ค.2564

27 จำ้งเหมำบริกำรจดัหำเคร่ืองไฟฟำ้ส ำรอง หลอดไฟและ 2,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง นำยภำสกร จิตเอื้อ นำยภำสกร จิตเอื้อ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ปล๊ักไฟตำมโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรเลือกต้ัง งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 094/2564
ผู้บริหำรและสมำชิกสภำทต.นำค ำ รำคำเสนอ 2,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 2,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.17มี.ค.2564

28 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจร 700,000        วิธีประกวดรำคำ บ.หนองคำยรีไซคลิงจ ำกัด บ.หนองคำยรีไซคลิงจ ำกัด รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน สัญญำจำ้ง

Single Surface Treatmentสำยทำงถนนหมำยเลข เงินทุนส ำรองจ่ำย อิเล็กทรอนิกส์ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 001/2564
5033-บำ้นหนองคู(จ ำนวน 2 ช่วง) สะสมคร้ังที2่ (e - bidding) รำคำเสนอ 700,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 350,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.15มี.ค.2564

28 จำ้งเหมำตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจร 9,630,715.60    วิธีประกวดรำคำ บ.หนองคำยรีไซคลิงจ ำกัด บ.หนองคำยรีไซคลิงจ ำกัด รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน สัญญำจำ้ง

แอสฟสัต์ติกคอนกรีตรหสัทำงหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. เงินอุดหนุน อิเล็กทรอนิกส์ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 002/2564
19-008 บำ้นหนองขำม-บำ้นนำค ำ เฉพำะกิจฯ (e - bidding) รำคำเสนอ 9,630,715.60.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 7,990,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.30มี.ค.2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2564

หัวหน้ำเจำ้หน้ำที/่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง
(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )

ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่
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