
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำค ำ ได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ
พ.ศ.  2563   ของหน่วยงำนในสังกดัส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำค ำ เพื่อแสดงให้เห็นว่ำในรอบปีที่ผ่ำนมำ มีผลกำรด ำเนินงำน
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเป็นอย่ำงไร  เพื่อให้เป็นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment :ITA )  ของหน่วยงำนภำครัฐ  ที่ก ำหนดให้
ส่วนรำชกำรได้น ำผลกำรวิเครำะห์ไปปรับปรุงและพฒันำกระบวนกำรปฏิบัติงำน

ตำรำงที่  1  แสดงร้อยละของจ ำนวนคร้ังจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

จ ำนวนคร้ัง เฉพำะเจำะจง สอบรำคำ ประกวดรำคำ วิธีพเิศษ วิธีกรณีพเิศษ
ด้วยวิธีกำรทำง
อเิล็กทรอนิกส์

446 446 0 0 0 0
100% 0% 0% 0% 0%

ในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563  ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำค ำ   ได้ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงมีจ ำนวน
ทั้งส้ิน  326 คร้ัง  พบว่ำวิธีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงสูงที่สุด คือ วิธีเฉพำะเจำะจง  จ ำนวน   326 คร้ัง   คิดเป็นร้อยละ 100
รองลงมำคือ วิธีกรณีพเิศษ  จ ำนวน 0 คร้ังคิดเป็นร้อยละ 0 โดยวิธีสอบรำคำ ประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำงอเิล็กทรอนิกส์
และวิธีพเิศษไม่มีกำรด ำเนินกำร คิดเป็นร้อยละ 0

ตำรำงที่  2  แสดงร้อยละงบประมำณ จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

จ ำนวนเงิน เฉพำะเจำะจง สอบรำคำ ประกวดรำคำ วิธีพเิศษ วิธีกรณีพเิศษ
งบประมำณ ด้วยวิธีกำรทำง

อเิล็กทรอนิกส์

19,710,721.32     13,876,601.96  0 0 0 0
61.04% 0% 0% 0% 0%

จำกตำรำงจะเห็นได้ว่ำงบประมำณในภำพรวมที่ใชใ้นกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำค ำ
จ ำนวนเงิน 19,710,721.32 บำท พบว่ำงบประมำณที่ใชใ้นกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง เป็นจ ำนวนเงินมำกที่สุด
คือ 12,031,885.23 บำท คิดเป็นร้อยละ 61.04 รองลงมำคือ วิธีกรณีพเิศษ เป็นเงินจ ำนวน  0 บำท คิดเป็นร้อยละ
โดยวิธีสอบรำคำ  วิธีประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำงอเิล็กทรอนิกส์และวิธีพเิศษไม่มีกำรด ำเนินกำร คิดเป็นร้อยละ   0

จะเห็นได้ว่ำงบประมำณที่ใชใ้นกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำนัน้มำกเป็นอนัดับแรก ซ่ึงสอดคล้อง
กบักำรจ ำแนกตำมจ ำนวนคร้ังที่เป็นอนัดับที่ 1 (ตำรำงที่ 1) ส่วนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีสอบรำคำนัน้เป็นอนัดับที่สองและ
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีกรณีพเิศษเป็นอนัดับที่สำม ส่วนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำงอเิล็กทรอนิกส์
และวิธีพเิศษไม่มีกำรด ำเนินกำร

วิธีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

รำยงำนกำรวิเครำะหผ์ลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563

วิธีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง



ปัญหำอปุสรรคหรือขอ้จ ำกดั
- กรณีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ แต่ละกลุ่มงำนไม่มีแผนกำร หรือมีแต่ไม่เป็นไปตำมแผน
- กำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง บำงรำยกำร เป็นงำนที่ต้องกระท ำเร่งด่วน ส่งผลให้เกดิควำมเส่ียงที่จะ
เกดิขอ้ผิดพลำดในกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงได้
- กำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ส่วนมำกใชวิ้ธีตกลงรำคำ ท ำให้กำรประหยัดงบประมำณไม่มีประสิทธิภำพ
เท่ำที่ควร

แนวทำงกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
- ประสำนงำนให้กลุ่มงำนจัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและให้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผน
- เจ้ำหน้ำที่พสัดุต้องศึกษำระเบียบที่ออกมำใหม่ให้ละเอยีดถีถ่ว้นเพื่อไม่ให้เกดิขอ้ผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน
- จัดท ำแนวทำงกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำน เพื่อตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่จัดซ้ือ
จัดจ้ำงว่ำมีผลประโยชน์ทับซ้อนกบัคู่สัญญำของส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำค ำหรือไม่
- ควรมีกำรต่อรองรำคำ กอ่นท ำสัญญำหรือบันทึกตกลงซ้ือหรือจ้ำง เพื่อเป็นกำรประหยัดงบประมำณ



กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรประหยัดงบประมำณ
ตำรำง สรุปผลงบประมำณประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2560 ที่ประหยัดได้(ตุลำคม พ.ศ.2559-กนัยำยน พ.ศ.2560)

จำกตำรำงขอ้มูล ปีงบประมณ  พ.ศ. 2560 เทศบำลต ำบลนำค ำ ได้ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงมีโครงกำรที่
ด ำเนินกำรภำยใต้งบลงทุน จ ำนวน  23  โครงกำร พบว่ำเทศบำลต ำบลนำค ำสำมำรถประหยัดงบประมำณได้เป็นจ ำนวนเงิน
ทั้งส้ิน  844,791.19  บำท  คิดเป็นร้อยละ  33.27

งบประมำณ งบประมำณที่ใชไ้ป งบประมำณที่ประหยัดได้
งบประมำณเพื่อเพื่อกำรลงทุนที่ได้รับทั้งส้ิน (หน่วย : บำท)

2,539,541.19 1,694,750                          844,791.19                       
ร้อยละ 100 ร้อยละ 66.73 ร้อยละ 33.27



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ

ที่ (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก

1 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 53,400          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวแคทรียำ มำเหล่ำหนำด นำงสำวแคทรียำ มำเหล่ำหนำด รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกิจกำรบริหำรงำนกำรศึกษำเทศบำล 1 ต.ค.62-31 ม.ีค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 001/2563

ต ำบลนำค ำ รำคำเสนอ 53,400.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 53,400.-บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

2 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสร้ำงเสริม 53,400          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวเจนจิรำ  เฉียดพรมรำช นำงสำวเจนจิรำ  เฉียดพรมรำช รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ทกัษะควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ส ำหรับเด็ก 1 ต.ค.62-31 ม.ีค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 002/2563

รำคำเสนอ 53,400.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 53,400.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

3 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 39,600          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวพทัจิรำ ค ำอินทร์ นำงสำวพทัจิรำ ค ำอินทร์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกิจกำรบริหำรงำนรักษำควำมสะอำด 1 ต.ค.62-31 ม.ีค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 003/2563

ศูนย์พฒันำเด็กเล็กทต.นำค ำ รำคำเสนอ 39,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 39,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

4 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 39,600          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงศรีนวล  พรมย่อง นำงศรีนวล  พรมย่อง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกิจกำรบริหำรงำนรักษำควำมสะอำด 1 ต.ค.62-31 ม.ีค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 004/2563

ศูนย์พฒันำเด็กเล็กทต.นำค ำ รำคำเสนอ 39,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 39,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

5 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 53,400          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวจริยำ  ค ำหำแก้ว นำงสำวจริยำ  ค ำหำแก้ว รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกิจงำนผลิตพมิพเ์อกสำรทั้งระบบมือและ 1 ต.ค.62-31 ม.ีค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 005/2563

ระบบสำรสนเทศของกองคลังเทศบำลต ำบลนำค ำ รำคำเสนอ 53,400.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 53,400.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

6 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 39,600          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวดวงกมล  ภูครองแง่ นำงสำวดวงกมล  ภูครองแง่ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกิจกำรบริหำรงำนท ำควำมสะอำดส ำนักงำน 1 ต.ค.62-31 ม.ีค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 006/2563

เทศบำลต ำบลนำค ำ รำคำเสนอ 39,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 39,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

7 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 53,400          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวรัตนำ  แสงกลำง นำงสำวรัตนำ  แสงกลำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกิจกำรบริหำรงำนบนัทกึข้อมูลสถิติและ 1 ต.ค.62-31 ม.ีค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 007/2563

พัฒนำระบบสำรสนเทศของ ทต.นำค ำ รำคำเสนอ 53,400.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 53,400.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

332,400        

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  ตุลำคม   พ.ศ. 2562

ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )

หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



เดือน ด้วยวิธีกำรทำงอเิล็กทรอนิกส์
คร้ัง จ ำนวนเงิน คร้ัง จ ำนวนเงิน คร้ัง จ ำนวนเงิน คร้ัง จ ำนวนเงิน คร้ัง จ ำนวนเงิน คร้ัง จ ำนวนเงิน

ตุลำคม  2562 48 1,618,635.22   0 0 0 0 0 0 0 0 48 1,618,635.22       
พฤศจิกำยน 2562 45 4,920,763.80   0 0 0 0 0 0 1 0 45 4,920,763.80       
ธันวำคม 2562 39 835,962.00      0 0 0 0 0 0 0 0 39 835,962.00          
มกรำคม 2563 37 571,008.38      0 0 0 0 0 0 0 0 37 571,008.38          
กมุภำพนัธ์ 2563 26 815,373.52      0 0 0 0 0 0 0 0 26 815,373.52          
มีนำคม 2563 30 499,766.60      0 0 0 -                      0 0 0 0 30 499,766.60          
เมษำยน 2563 58 1,919,899.62   0 0 0 0 0 0 0 0 58 1,919,899.62       
พฤษภำคม 2563 43 850,476           0 0 0 0 0 0 0 0 43 850,476               
มิถนุำยน 2563 30 556,927.60      0 0 0 0 0 0 0 0 30 556,927.60          
กรกฎำคม 2563 30 592,467.04      0 0 0 0 0 0 0 0 30 592,467.04          
สิงหำคม 2563 32 281,556.00      0 0 0 0 0 0 0 0 32 281,556.00          
กนัยำยน 2563 28 413,766.09      0 0 0 0 0 0 0 0 28 413,766.09          

รวม 446 13,876,601.96     0 0 0 -                    0 0 0 -                 446 13,876,601.96    

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออบุลรัตน์  จงัหวัดขอนแกน่

วิธีเฉพำะเจำะจง วิธีสอบรำคำ วิธีประกวดรำคำ วิธีพเิศษ วิธีกำรณีพเิศษ รวม



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ

ที่ (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก

8 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 39,600          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชำตรี  วงศ์วิชัย นำยชำตรี  วงศ์วิชัย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกิจบริหำรชุมชนและสังคมงำนบริกำรติดต้ัง 1 ต.ค.62-31 ม.ีค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 008/2563

ไฟฟ้ำและซ่อมบ ำรุง รำคำเสนอ 39,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 39,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

9 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 39,600          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวปรำรถนำ  จิตเอื้อ นำงสำวปรำรถนำ  จิตเอื้อ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกิจบริหำรงำนกองช่ำง งำนบริกำร บนัทกึ 1 ต.ค.62-31 ม.ีค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 009/2563

ขอ้มูลสถติิกองชำ่ง รำคำเสนอ 39,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 39,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

10 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 39,600          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยศักด์ิพพิฒัน์พงษ์ โยธำทนู นำยศักด์ิพพิฒัน์พงษ์ โยธำทนู รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกจิกำรบริกำรชุมชนและสังคมงำนบริกำรตกแต่ง 1 ต.ค.62-31 ม.ีค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 010/2563

และตัดกิง่ไม้ตัดหญ้ำริมทำงและริมถนนภำยในหมู่บำ้น รำคำเสนอ 39,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 39,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

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

กลุ่มภำรกจิกำรบริกำรชุมชนและสังคมงำนบริกำรขับรถ 1 ต.ค.62-31 ม.ีค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 011/2563

กระเช้ำหมำยเลขทะเบยีน 84-9977 ขอนแก่น รำคำเสนอ 54,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 54,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

12 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 39,600          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอภิชำติ  ช่องวำริน นำยอภิชำติ  ช่องวำริน รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกจิกำรบริกำรชุมชนและสังคมงำนบริกำรติดต้ัง 1 ต.ค.62-31 ม.ีค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 012/2563

ไฟฟ้ำและซ่อมบ ำรุงรักษำไฟฟ้ำสำธำรณเพื่อบริกำรประชำชน รำคำเสนอ 39,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 39,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

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

กลุ่มภำรกจิด้ำนปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภัยเพือ่ช่วย 1 ต.ค.62-31 ม.ีค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 013/2563

ช่วยเหลือกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของพนักงำนขับรถบรรทุกน้ ำ รำคำเสนอ 45,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 45,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

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

ภำรกจิด้ำนปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภัยงำนบริกำร 1 ต.ค.62-31 ม.ีค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 014/2563

ขับรถกูชี้พประจ ำหน่วยกูชี้พทต.นำค ำทะเบยีน ขง6142ขอนแกน่ รำคำเสนอ 54,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 54,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

15 จำ้งเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุนกลุ่ม 53,400          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมจิต  ถำอ่อนสี นำยสมจิต  ถำอ่อนสี รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ภำรกจิด้ำนปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภัยงำนบริกำร 1 ต.ค.62-31 ม.ีค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 015/2563

ขับรถบรรทุกน้ ำทต.นำค ำทะเบยีน ผจ7489ขอนแกน่ รำคำเสนอ 53,400.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 53,400.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

364,800        

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  ตุลำคม   พ.ศ. 2562
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

16 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำเพื่อปฏิบติังำนสนับสนุน 45,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสำมำรถ  จิตเอื้อ นำยสำมำรถ  จิตเอื้อ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกจิด้ำนปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภัยเพือ่ช่วย 1 ต.ค.62-31 ม.ีค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 016/2563

ช่วยเหลือปฏิบติัหน้ำท่ีพนักงำนขับรถบรรทุกน้ ำ(รถดับเพลิง) รำคำเสนอ 45,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 45,000.-บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

17 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำเพื่อปฏิบติังำนสนับสนุน 54,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอรรถพล  บงึมุม นำยอรรถพล  บงึมุม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกจิด้ำนปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภัยเพือ่ช่วย 1 ต.ค.62-31 ม.ีค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 017/2563

ช่วยเหลือปฏิบติัหน้ำท่ีพนักงำนขับรถบรรทุกน้ ำ(รถดับเพลิง) รำคำเสนอ 54,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 54,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

18 จำ้งเหมำบริกำบคุคลธรรมดำเพือ่ปฏิบติังำนสนับสนุน 54,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยค ำอ้วน  สิงหน้์อย นำยค ำอ้วน  สิงหน้์อย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกจิด้ำนปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภัยงำน 1 ต.ค.62-31 ม.ีค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 018/2563

บริกำรขับรถกูชี้พประจ ำหน่วยกูชี้พ ทต.นำค ำ รำคำเสนอ 54,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 54,000.-บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

19 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 39,600          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเข็มเพชร  ลีแก้ว นำยเข็มเพชร  ลีแก้ว รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกจิกำรบริหำรดูแลรักษำต้นไม้สนำมหญ้ำตัดกิง่ไม้ 1 ต.ค.62-31 ม.ีค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 019/2563

ตัดหญ้ำภำยในบริเวณส ำนักงำน ทต.นำค ำ รำคำเสนอ 39,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 39,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

20 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 39,600          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณิกำร์  ขำมพะรำ นำงสำวกรรณิกำร์  ขำมพะรำ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกจิกำรบริหำรดูแลรักษำต้นไม้สนำมหญ้ำตัดกิง่ไม้ 1 ต.ค.62-31 ม.ีค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 020/2563

ตัดหญ้ำภำยในบริเวณส ำนักงำน ทต.นำค ำ รำคำเสนอ 39,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน39,600.-บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

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

ภำรกจิบริหำรงำนบริกำรขับรถยนต์ส่วนรำชกำร 1 ต.ค.62-31 ม.ีค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 021/2563

(รถยนต์โดยสำรขนำด12ท่ีน่ังรถตู้)ทะเบยีนนข8284ขอนแกน่ รำคำเสนอ 54,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 54,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

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

ภำรกจิบริหำรงำนบริกำรขับรถยนต์ส่วนรำชกำร 1 ต.ค.62-31 ม.ีค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 022/2563

รถ4ประตูทะเบยีนขง 6100 ขอนแกน่ รำคำเสนอ 54,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 54,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

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

ภำรกจิกำรบริหำรงำนรักษำควำมปลอดภัยสถำนท่ี 1 ต.ค.62-31 ม.ีค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 023/2563

รำชกำร(อำคำรส ำนักงำน ทต.นำค ำ) รำคำเสนอ 54,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 54,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

394,200        
(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )

หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  ตุลำคม   พ.ศ. 2562

ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ

ที่ (รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ รำคำที่ได้รับคัดเลือก

24 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุนกลุ่ม 53,400          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมพงษ์  เกำะสมบติั นำยสมพงษ์  เกำะสมบติั รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ภำรกิจกำรรักษำควำมสะอำดอำคำรส ำนักงำน 1 ต.ค.62-31 ม.ีค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 024/2563

ทต.นำค ำหอ้งประชุมพร้อมทั้งหอ้งน้ ำ รำคำเสนอ 53,400.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 53,400.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

25 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุนกลุ่ม 53,400          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอ ำนำจ  สิงหค์ ำ นำยอ ำนำจ  สิงหค์ ำ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ภำรกิจกำรรักษำควำมสะอำดอำคำรส ำนักงำน 1 ต.ค.62-31 ม.ีค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 025/2563

ทต.นำค ำหอ้งประชุมพร้อมทั้งหอ้งน้ ำ รำคำเสนอ 53,400.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 53,400.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

26 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำเพื่อปฏิบติังำนสนับสนุน 39,600          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวทศันีย์  ลุนพรหม นำงสำวทศันีย์  ลุนพรหม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกิจบริหำรงำนดูแลต้นไม้สนำมหญ้ำตัดกิ่งไม้ 1 ต.ค.62-31 ม.ีค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 026/2563

ภำยในและด้ำนหน้ำส ำนักงำนทต.นำค ำ รำคำเสนอ 39,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 39,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

27 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำเพื่อปฏิบติังำนสนับสนุน 39,600          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนุชจรี  เจริญสุข นำงสำวนุชจรี  เจริญสุข รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกิจบริหำรงำนดูแลต้นไม้สนำมหญ้ำตัดกิ่งไม้ 1 ต.ค.62-31 ม.ีค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 027/2563

ภำยในและด้ำนหน้ำส ำนักงำนทต.นำค ำ รำคำเสนอ 39,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 39,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

28 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำเพื่อปฏิบติังำนสนับสนุน 39,600          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงพำนทอง  มะลิซ้อน นำงพำนทอง  มะลิซ้อน รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกิจบริหำรงำนดูแลต้นไม้สนำมหญ้ำตัดกิ่งไม้ 1 ต.ค.62-31 ม.ีค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 028/2563

ภำยในและด้ำนหน้ำส ำนักงำนทต.นำค ำ รำคำเสนอ 39,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 39,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

29 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำเพื่อปฏิบติังำนสนับสนุน 53,400          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอัจฉรำ  ทองดีนอก นำงสำวอัจฉรำ  ทองดีนอก รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกจิรักษำควำมสะอำดอำคำรส ำนักงำน ทต.นำค ำ 1 ต.ค.62-31 ม.ีค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 029/2563

หอ้งประชุมพร้อมหอ้งน้ ำ รำคำเสนอ 53,400.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 53,400.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

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

ประจ ำเดือน ตุลำคม 2562 1-31 ตุลำคม 2563 (หวัหน้ำชุดปฏิบติังำน) (หวัหน้ำชุดปฏิบติังำน) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 030/2563

รำคำเสนอ 12,400.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 12,400.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

291,400        

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )

หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  ตุลำคม   พ.ศ. 2562
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ

ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

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

เทศบำลต ำบลนำค ำ 1-31 ตุลำคม 2563 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 031/2563

ประจ ำเดือน ตุลำคม 2562 รำคำเสนอ 18,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 15,300.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

32 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม)ศูนย์พฒันำ 8,375.22      วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เด็กเล็กเทศบำลต ำบลนำค ำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 001/2563

ประจ ำเดือน ตุลำคม 2562 รำคำเสนอ 8,375.22.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 8,375.22.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

33 จัดซ้ือน้ ำด่ืมเทศบำลต ำบลนำค ำ 560              วิธีเฉพำะเจำะจง โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 002/2563

ประจ ำเดือน ตุลำคม 2562 รำคำเสนอ 560.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 560.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

34 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 13,300         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.อุบลรัตน์บริกำร หจก.อุบลรัตน์บริกำร รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ส ำนักปลัด งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 003/2563

ประจ ำเดือน ตุลำคม 2562 1-31 ตุลำคม 2563 รำคำเสนอ 13,300.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน13,300.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

35 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืนกองช่ำง 1,000           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.อุบลรัตน์บริกำร หจก.อุบลรัตน์บริกำร รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งำนไฟฟำ้ถนน(ทะเบียน84-9977ขอนแกน่) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 004/2563

ประจ ำเดือน ตุลำคม 2562 1-31 ตุลำคม 2563 รำคำเสนอ 1,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

36 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 1,800           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.อุบลรัตน์บริกำร หจก.อุบลรัตน์บริกำร รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กองช่ำง(ทะเบียน บม5872 ขอนแกน่) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 005/2563

ประจ ำเดือน ตุลำคม 2562 1-31 ตุลำคม 2563 รำคำเสนอ 1,800.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน  1,800.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

43,035          

หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  ตุลำคม   พ.ศ. 2562

ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ

ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

37 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 2,000           วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.อุบลรัตน์บริกำร หจก.อุบลรัตน์บริกำร รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 006/2563

ประจ ำเดือน ตุลำคม 2562 1-31 ตุลำคม 2563 รำคำเสนอ 2,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน  2,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 ต.ค. 2562

38 จำ้งเหมำบริกำรจดัเตรียมสนำมแข่งขันตำมโครงกำร 4,100            วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพนม  อนุประดิษฐ นำยพนม  อนุประดิษฐ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

แข่งขันกฬีำเยำวชนต ำบลนำค ำ ปงีบประมำณ2563 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 032/2563

รำคำเสนอ 4,100.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 4,100.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.8 ต.ค.2562

39 จำ้งเหมำบริกำรจดัเตรียมอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 2,500            วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพนม  อนุประดิษฐ นำยพนม  อนุประดิษฐ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ไม่มีแอลกอฮอล์ส ำหรับนักกฬีำและแขกผู้มีเกยีรติตำม งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 033/2563

โครงกำรแข่งขันกฬีำเยำวชนต ำบลนำค ำ ปงีบประมำณ2563 รำคำเสนอ 2,500.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 2,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.8 ต.ค.2562

40 จำ้งเหมำบริกำรจดัท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 1,000            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน บำ้นปำ้ยสกุลชำย ร้ำน บำ้นปำ้ยสกุลชำย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ตำมโครงกำรแข่งขันกฬีำเยำวชนต ำบลนำค ำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 034/2563

ปงีบประมำณ2563 รำคำเสนอ 1,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.8 ต.ค.2562

41 จำ้งเหมำบริกำรจดัท ำพวงมำลำดอกไม้สดเน่ืองในพธีิ 1,000            วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนิภำพร  ภำโนมัย นำงนิภำพร  ภำโนมัย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

บ ำเพญ็กศุลและพธีิน้อมร ำลึกเน่ืองในวันคล้ำยวัน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 035/2563

สวรรคตรัชกำลท่ี 9 รำคำเสนอ 1,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.9 ต.ค.2562

42 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง (ยำงมะตอย) 160,000        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 007/2563

รำคำเสนอ 160,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 160,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.15 ต.ค.2563

170,600             
(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  ตุลำคม   พ.ศ. 2562

ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ

ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

43 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน ( กองคลัง ) 10,000          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 008/2563

รำคำเสนอ 10,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 10,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.15 ต.ค.2563

44 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน ( ส ำนักปลัด ) 4,000            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 009/2563

รำคำเสนอ 4,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 4,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.17 ต.ค.2563

45 จำ้งเหมำบริกำรจดัท ำพวงมำลำดอกไม้สดเน่ืองในพธีิ 1,000            วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนิภำพร  ภำโนมัย นำงนิภำพร  ภำโนมัย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

บ ำเพญ็กศุลและพธีิร ำลึกเน่ืองในวันคล้ำยวันสวรรคต งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 036/2563

พระบำทสมเด็จพระจลุจอมเกล้ำเจำ้อยู่หวั รำคำเสนอ 1,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.18 ต.ค.2562

46 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรถยนต์ทะเบยีน ขง6142 1,000            วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสัจจวัฒน์  อ่อนพทุธำ นำยสัจจวัฒน์  อ่อนพทุธำ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ขอนแกน่(รถกูชี้พ)ล้ำงแอร์เปล่ียนกรองอำกำศ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 037/2563

รำคำเสนอ 1,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.18 ต.ค.2562

47 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน ( กองช่ำง ) 1,200            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 010/2563

รำคำเสนอ 1,200.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,200.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.25 ต.ค.2563

48 จำ้งเหมำบริกำรประกอบอำหำรกลำงวันและจดัเตรียม 5,000            วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนิภำพร  ภำโนมัย นำงนิภำพร  ภำโนมัย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

อำหำรว่ำงเคร่ืองด่ืมในวันประชุมสภำทต.นำค ำสมัยสำมัญ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 039/2563

สมัยท่ี 4 ป ี2562 รำคำเสนอ 5,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 5,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.31 ต.ค.2562

22,200               

หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  ตุลำคม   พ.ศ. 2562

ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )



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.62 หวัหน้ำชุดปฏิบติังำน หวัหน้ำชุดปฏิบติังำน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขท่ี 040/2563

ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2562 รำคำเสนอ 12,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 12,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 พ.ย. 2562
2 จ้ำงเหมำบริกำรรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พฒันำ 18,000         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอมร  อุดแก้ว นำยอมร  อุดแก้ว รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เด็กเล็กเทศบำลต ำบลนำค ำ 1 พ.ย.-30 พ.ย.62 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขท่ี 041/2563

ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2562 รำคำเสนอ 18,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 18,000.-บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 พ.ย. 2562

3 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม)ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 59,119.20   วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ทต.ต ำบลนำค ำภำคเรียนที่ 2/2562 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 011/2563

1พ.ย.62-เม.ย.63 รำคำเสนอ 59,119.20.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน59,119.20.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 พ.ย. 2562

4 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 340,377.60 วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ประจ ำภำคเรียนที่ 2/2562และก่อนปดิ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 012/2563

ภำคเรียน1พ.ย.62-มี.ค.63 รำคำเสนอ 340,377.60.-บำท เป็นจ ำนวนเงิน 340,377.60.-บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 พ.ย. 2562

5 จดัซ้ือน้ ำด่ืม 880.00        วิธีเฉพำะเจำะจง โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 013/2563

ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2562 รำคำเสนอ 880.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน1 880.-  บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 พ.ย. 2562

6 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและสำรหล่อล่ืน 15,000        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.อุบลรัตน์บริกำร หจก.อุบลรัตน์บริกำร รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ส ำนักปลัด งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 014/2563

ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2562 1-30 พ.ย.62 รำคำเสนอ 15,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 54,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 พ.ย. 2562

7 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 2,000          วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.อุบลรัตน์บริกำร หจก.อุบลรัตน์บริกำร รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กองช่ำง งำนไฟฟำ้ถนน 84-9977ขอนแก่น งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 015/2563

ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2562 1-30 พ.ย.62 รำคำเสนอ 2,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 2,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 พ.ย. 2562

447,377      

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน  พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2562
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จังหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



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

8 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 2,000          วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.อุบลรัตน์บริกำร หจก.อุบลรัตน์บริกำร รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กองช่ำงงำนเคหะและชุมชนทะเบยีนบม5872 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 016/2563

ขอนแกน่ ประจ ำเดือน พ.ย.2563 1-30 พ.ย.62 รำคำเสนอ 2,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 2,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 พ.ย. 2562

9 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 5,000          วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.อุบลรัตน์บริกำร หจก.อุบลรัตน์บริกำร รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 017/2563

ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2562 1-30 พ.ย.62 รำคำเสนอ 5,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  5,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 1 พ.ย. 2562

10 จดัซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพน่หมอกควัน 59,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เอสเอซีรุ่งเรืองพำณิชย์ ร้ำน เอสเอซีรุ่งเรืองพำณิชย์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

จ ำนวน 1 เคร่ือง(ครุภัณฑ์กำรเกษตร) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 018/2563

รำคำเสนอ 59,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 59,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.6 พ.ย. 2562

11 จำ้งเหมำบริกำรบคุคลธรรมดำเพือ่ปฏิบติังำน 41,957         วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวเบญจมำภรณ์ นำคน้อย นำงสำวเบญจมำภรณ์ นำคน้อย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

สนับสนุนภำรกิจรักษำควำมสะอำดรอบบริเวณ 8พ.ย.62-31มี.ค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 042/2563

และอำคำรส ำนักงำน ทต.นำค ำ รำคำเสนอ 41,957.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 41,957.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 8 พ.ย. 2562

12 จำ้งเหมำบริกำรจดัท ำปำ้ยไวนิลตำมโครงกำร 600              วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน บำ้นปำ้ยสกุลชำย ร้ำน บำ้นปำ้ยสกุลชำย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ติดตำมและประเมินแผนพฒันำท้องถิ่น งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 043/2563

รำคำเสนอ 600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 8 พ.ย. 2562

13 จดัซ้ือวัสดุดับเพลิงน้ ำยำเคมีดับเพลิง 80,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เอสเอซีรุ่งเรืองพำณิชย์ ร้ำน เอสเอซีรุ่งเรืองพำณิชย์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ผงเคมีแห้ง งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 019/2563

รำคำเสนอ 80,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน80,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.15 พ.ย. 2562

14 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน(กองกำรศึกษำ) 5,000           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน บุ๋มมินิมำร์ท ร้ำน บุ๋มมินิมำร์ท รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 020/2563

รำคำเสนอ 5,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน  5,000..- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.22 พ.ย.2562

193,557       

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  พฤศจกิำยน   พ.ศ. 2562
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

15 จดัซ้ือครุภัณฑ์กล้องวัดมุม จ ำนวน 1 ชุด 95,230         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.อัลทเิมทโพซิชั่นน่ิง จ ำกัด บ.อัลทเิมทโพซิชั่นน่ิง จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

(กองช่ำง) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 021/2563

รำคำเสนอ 95,230.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน  95,230..- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.22 พ.ย.2562

16 จดัซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองตบดินขนำด5.5HPและ 41,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน พ ีทแีอคคิวเรท ร้ำน พ ีทแีอคคิวเรท รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ครุภัณฑ์เปำ้วัดระยะแบบprism poleและครุภัณฑ์ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 022/2563

โพลสเกลรุ่น Twit Lock รำคำเสนอ 41,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน  41,000..- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.22 พ.ย. 2562

17 จำ้งเหมำตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริม 143,000       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สุริยำ ร้ำน สุริยำ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เหล็กบำ้นนำค ำน้อย ม.12 สำยส่ีแยกพอ่สมควร เทศบัญญัติฯ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 001/2563

ช่องวำริน-แยกบำ้นหนองไหล ม.4 รำคำเสนอ 143,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 143,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.4 พ.ย.2562

18 จำ้งเหมำตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริม 160,900       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สุริยำ ร้ำน สุริยำ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เหล็กบำ้นนำค ำน้อย ม.12 สำยส่ีแยกพอ่สมควร จ่ำยขำดฯ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 002/2563

ช่องวำริน-แยกบำ้นหนองไหล ม.4 รำคำเสนอ 160,900.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 160,900.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.6 พ.ย.2562

19 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 419,900       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรบำ้นหนองแวง ม.10 จำกบำ้นนำยจรูญ จ่ำยขำดฯ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 003/2563

ชัยหสั-ทำงเชื่อมบำ้นโนนรำศรีม.2(2ช่วง) รำคำเสนอ 419,900.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 419,900.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.6 พ.ย.2562

20 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 270,000       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน รุ่งนภำก่อสร้ำง ร้ำน รุ่งนภำก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรบำ้นหนองแวงใหม่ ม.13 จำกบำ้นพอ่ จ่ำยขำดฯ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 004/2563

ค ำพวน ภูมิชูชิตบำ้นหนองแวง ม.10 รำคำเสนอ 270,900.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 270,900.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.7 พ.ย.2562

21 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 254,000       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สัมพนัธ์พำณิชย์ ร้ำน สัมพนัธ์พำณิชย์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรบำ้นหนองขำม ม.9 -บำ้นนำค ำ ม.1 จ่ำยขำดฯ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 005/2563

รำคำเสนอ 254,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 254,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.8 พ.ย.2562

1,384,030    

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  พฤศจกิำยน   พ.ศ. 2562
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

22 จำ้งเหมำตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริม 126,900       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สุริยำ ร้ำน สุริยำ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เหล็กบำ้นนำค ำ ม.1 (สำยหลังโรงเรียน)ต.นำค ำ จ่ำยขำดฯ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 006/2563
รำคำเสนอ 126,900.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 126,900.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.8 พ.ย.2562

23 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 39,600         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรบำ้นหนองขำม ม.9 ดังน้ี จ่ำยขำดฯ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 007/2563
1.จำกบ.แม่ทองอัว้-สำมแยกหนองปงิ 22,600         
2.จำกตู้ยำมอปพร.-รอบหนองปลิง(ช่วง3) 17,000         

รำคำเสนอ 39,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 39,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.11 พ.ย.2562

24 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 77,900         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรบำ้นหนองขำม ม.9 จำกตู้ยำมอปพร.-รอบ จ่ำยขำดฯ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 008/2563
หนองปลิง(ช่วงที่ 1) รำคำเสนอ 77,900.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 77,900.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.11 พ.ย.2562

25 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 93,500         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรบำ้นหนองขำม ม.9 จำกตู้ยำมอปพร.-รอบ จ่ำยขำดฯ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 009/2563

หนองปลิง(ช่วงที่ 2) รำคำเสนอ 93,500.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 93,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.11 พ.ย.2562

26 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 307,000       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน รุ่งนภำก่อสร้ำง ร้ำน รุ่งนภำก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรบำ้นกดุกระหนวน ม.3 -บ.หว้ยค ำน้อยม.5 จ่ำยขำดฯ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 010/2563

รำคำเสนอ 307,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 307,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.12 พ.ย.2562

27 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 119,000       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน พำณิชย์ก่อสร้ำง ร้ำน พำณิชย์ก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรบำ้นกดุกระหนวน ม.3 จำกแยกหนองโน- จ่ำยขำดฯ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 011/2563

แยกบำ้นขุนด่ำน รำคำเสนอ 119,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 119,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.13 พ.ย.2562

28 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 99,900         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ลักคนำก่อสร้ำง ร้ำน ลักคนำก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรบ้ำนนำค ำ ม.1 (สำยจำกถนนใหญ่ไปภูพำนค ำ) จ่ำยขำดฯ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 012/2563

รำคำเสนอ 99,900.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 99,900.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.14 พ.ย.2562

903,400       
(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )

หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  พฤศจกิำยน   พ.ศ. 2562
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

29 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 137,000       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรจำกแยกบำ้นทำนตะวัน ม.11ซอยอดุมสุข จ่ำยขำดเงินสะสม งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 013/2563
จำกบำ้นนำยอุดมสุข ดอนนำงพำ รำคำเสนอ137,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน137,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.15 พ.ย.2562

30 จำ้งเหมำตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริม 405,800       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สุริยำ ร้ำน สุริยำ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เหล็กสำยบำ้นหนองขำม ม.9(จ ำนวน 4 สำย)ดังน้ี จ่ำยขำดเงินสะสม งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 014/2563
1.สำยจำกหน้ำบำ้นนำงพนมวัลย์-สำมแยกนำย 213,000       คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว 15 พ.ย.2562
อำคม หนิค ำ(ช่วงท่ี1)
2.สำยจำกหน้ำบำ้นนำงพนมวัลย์-สำมแยกนำย 47,500         
อำคม หนิค ำ(ช่วงท่ี2)
3.สำยจำกถนนหมำยเลขขก.5033-หน้ำบำ้น 103,800       
พอ่อุน่ใจ (ช่วงท่ี1)

4.สำยจำกถนนหมำยเลขขก.5033-หน้ำบำ้น 41,500         
พอ่อุน่ใจ (ช่วงท่ี2) รำคำเสนอ405,800.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 405,800.- บำท

31 จำ้งเหมำตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริม 200,000       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สุริยำ ร้ำน สุริยำ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เหล็กสำยบำ้นโนนรำศรี ม.2 (เส้นหลังวัด จ่ำยขำดฯ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 015/2563

บำ้นโนนรำศรี) รำคำเสนอ 200,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน200,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.18 พ.ย.2562

32 จำ้งเหมำตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริม 136,600       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สุริยำ ร้ำน สุริยำ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เหล็กสำยบ้ำนหนองไหล ม.4 (สำยไปวัดป่ำสระแก้ว) จ่ำยขำดฯ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 016/2563
รำคำเสนอ 136,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน136,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.18 พ.ย.2562

33 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 82,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน รุ่งนภำก่อสร้ำง ร้ำน รุ่งนภำก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรจำกแยกบำ้นหนองไหล ม.4หน้ำบำ้น จ่ำยขำดเงินสะสม งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 017/2563
นำยวิชัย แสนค ำ-นำนำยบญุหลอง จนัทร์โสม รำคำเสนอ137,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน137,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.18 พ.ย.2562

34 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 64,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน รุ่งนภำก่อสร้ำง ร้ำน รุ่งนภำก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง
เกษตรจำกแยกบำ้นเล้ำ ม.8เส้นไปหนองพนัธ์ุปลำ จ่ำยขำดเงินสะสม งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 018/2563

ถึง บำ้นดง รำคำเสนอ64,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน64,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.18 พ.ย.2562
1,025,400    

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  พฤศจกิำยน   พ.ศ. 2562
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

35 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 60,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

บำ้นกดุกระหนวน ม.3จำกบำ้นพอ่พล จนัทร์โสม จ่ำยขำดเงินสะสม งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 019/2563

ถึง นำ นำงรุ่งรัตน์ แสนบตุร รำคำเสนอ60,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน60,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.19 พ.ย.2562

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

บำ้นหนองขำม ม.9จำกบำ้นนำงพวงเพชร-ปำ่ช้ำ จ่ำยขำดเงินสะสม งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 020/2563

รำคำเสนอ38,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน38,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.19 พ.ย.2562

37 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 41,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

บำ้นหนองแวง ม.10จำกสำมแยกพอ่บญุเล้ียง จ่ำยขำดเงินสะสม งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 021/2563

แกน่บดุดำ-บำ้นพอ่คูณ  อรัญมำลำ รำคำเสนอ41,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน41,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.19 พ.ย.2562

38 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 97,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สัมพนัธ์พำณิชย์ ร้ำน สัมพนัธ์พำณิชย์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

บำ้นหนองแวง ม.10จำกไร่นำงค ำ แสนแกว้- จ่ำยขำดเงินสะสม งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 022/2563

หนองเม็ก รำคำเสนอ97,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน97,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.20 พ.ย.2562

39 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 22,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สัมพนัธ์พำณิชย์ ร้ำน สัมพนัธ์พำณิชย์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

บำ้นหนองแวง ใหม่ม.13จำกถนนสำย5033- จ่ำยขำดเงินสะสม งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 023/2563

สระหนองหญ้ำปล้อง รำคำเสนอ22,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน22,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.20 พ.ย.2562

40 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 83,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

บำ้นหนองขำม ม.9(บ.หนองขำมเช่ือมบ.ดง) จ่ำยขำดเงินสะสม งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 024/2563

(ช่วงท่ี1) รำคำเสนอ83,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน83,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.21 พ.ย.2562

41 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 30,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

บำ้นหนองขำม ม.9(บ.หนองขำมเช่ือมบ.ดง) จ่ำยขำดเงินสะสม งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 025/2563

(ช่วงท่ี2และ3) รำคำเสนอ30,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน30,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.21 พ.ย.2562
1.บ.หนองขำมเช่ือมบ.ดงช่วงท่ี2 19,000         
2.บ.หนองขำมเช่ือมบ.ดงช่วงท่ี2 11,000         

371,000      

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  พฤศจกิำยน   พ.ศ. 2562
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

42 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 37,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

บำ้นหนองขำม ม.9สำยส่ีแยกสวนนำยสมจติ จ่ำยขำดเงินสะสม งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 026/2563

ดวงตำไท้เช่ือมต่อถนนบำ้นดงและเช่ือมต่อถนน

ไปหนองเม็ก รำคำเสนอ37,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน37,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.21 พ.ย.2562

43 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 229,000       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

บำ้นโนนรำศรี ม.2-นำนำยจรูญ  ชัยหสั จ่ำยขำดเงินสะสม งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 027/2563

รำคำเสนอ229,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน229,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.22 พ.ย.2562

44 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 137,500       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

บำ้นหนองแวง ม.10จำกนำนำยวรจติ ศรีคลัง จ่ำยขำดเงินสะสม งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 028/2563

ถึงนำนำยบญุมี  เสนใส รำคำเสนอ137,500.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน137,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.25พ.ย.2562

45 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่กำร 192,500       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรจำกพืน้ท่ีเกษตร-บำ้นหนองแวง ม.10 เทศบัญญัติฯ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 029/2563

จ ำนวน 2 ช่วง(ช่วงท่ี1)สำยจำกท่ีเกษตร-นำนำย

ค ำตัน แกว้มำตย์(ช่วงท่ี2)สำยจำกหำ้แยกเข้ำ

หนองพกุ-ไร่นำยสงวน  คำดบวั รำคำเสนอ192,500.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน192,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.25 พ.ย.2562

596,000      

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  พฤศจกิำยน   พ.ศ. 2562
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก
1 จ้ำงเหมำบริกำกู้ชีพ 10,800         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทองม้วน  จันทร์โสม นำยทองม้วน  จนัทร์โสม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน

1 ธ.ค.-27 ธ.ค.62 หวัหน้ำชุดปฏิบติังำน หวัหน้ำชุดปฏิบติังำน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ

ประจ ำเดือน ธันวำคม 2562 รำคำเสนอ 10,800.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 10,800.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

2 จ้ำงเหมำบริกำรรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พฒันำ 18,000         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอมร  อุดแก้ว นำยอมร  อุดแก้ว รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน
เด็กเล็กเทศบำลต ำบลนำค ำ 2-27 ธ.ค.62 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ
ประจ ำเดือน ธันวำคม 2562 รำคำเสนอ 18,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 18,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

3 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและสำรหล่อล่ืน 14,750        วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน
ส ำนักปลัด งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ
ประจ ำเดือน ธันวำคม 2562 2-27 ธ.ค.62 รำคำเสนอ 14,750.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 14,750.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

4 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 1,300           วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน
กองช่ำง งำนไฟฟำ้ถนน 84-9977ขอนแก่น งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ
ประจ ำเดือน ธันวำคม 2562 2-27 ธ.ค.62 รำคำเสนอ 1,300.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 1,300.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

5 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 2,300           วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน
กองช่ำงงำนเคหะและชุมชนทะเบยีนบม5872 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ
ประจ ำเดือน ธันวำคม 2562 2-27 ธ.ค.62 รำคำเสนอ 2,300.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 2,300.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

6 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 4,500           วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน

งำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ

ประจ ำเดือน ธันวำคม 2562 2-27 ธ.ค.62 รำคำเสนอ 4,500.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน  4,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

7 จดัซ้ือวัสดุน้ ำด่ืม 600              วิธีเฉพำะเจำะจง โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน
งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ

ประจ ำเดือน ธันวำคม 2562 รำคำเสนอ 600.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

8 จัดซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว(กองคลัง) 10,500        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน
งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ

รำคำเสนอ 10,500.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  10,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

62,750        

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน  ธันวำคม   พ.ศ. 2562
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จังหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 9,000           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เคพดีอทคอม ร้ำน เคพดีอทคอม รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน
งบประมำณท่ีต้ังไว้มีคุณภำพ

รำคำเสนอ 9,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  9,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

10 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (ส ำนักปลัด)งำนบคุลำกร 27,000        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เคพดีอทคอม ร้ำน เคพดีอทคอม รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน

งำนแผนฯและงำนพฒันำชุมชน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ

รำคำเสนอ 27,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน  27,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

11 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง (กองช่ำง) 2,000           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ
รำคำเสนอ 2,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน  2,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

12 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองปรับอำกำศหอ้งส ำนัก 5,029           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ณัฐวุฒิแอร์ไฟฟำ้ ร้ำน ณัฐวุฒิแอร์ไฟฟำ้ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน

ปลัดหมำยเลขครุภัณฑ์420-55-0007-0008และ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ
420-57-0014 รำคำเสนอ 5,029.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 5,029.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

13 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรถยนต์ส่วนรำชกำร 8,121.15       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคเคทขีอนแก่น จ ำกัด บ.เคเคทขีอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน

ทะเบยีน นข 8284 ขอนแก่น งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ
รำคำเสนอ 8,121.15.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 8,121.15.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

14 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรถยนต์ส่วนรำชกำร 8,410           วิธีเฉพำะเจำะจง นำยถนอม  โชคลำ นำยถนอม  โชคลำ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน

ทะเบยีน บม 5872 ขอนแก่น งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ
รำคำเสนอ 8,410.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 8,410.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

15 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรถยนต์ส่วนรำชกำร 15,330         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยถนอม  โชคลำ นำยถนอม  โชคลำ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน

ทะเบยีน 84-9977 ขอนแก่น(รถกระเช้ำ) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ
รำคำเสนอ 15,330.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 15,330.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

16 จ้ำงเหมำบริกำรจัดจัดท ำปำ้ยประชุมกรรมกำร 1,000           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน บำ้นปำ้ยสกุลชำย ร้ำน บำ้นปำ้ยสกุลชำย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน

ติดตำมผลแผนพฒันำทอ้งถิน่ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ
รำคำเสนอ 1,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

75890

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  ธันวำคม   พ.ศ. 2562
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

17 จ้ำงเหมำบริกำรจัดจัดท ำปำ้ยโครงกำรประชำสัมพนัธ์ 18,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สะบำยดีอุบลรัตน์ ร้ำน สะบำยดีอุบลรัตน์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน

ภำษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำงภำษีปำ้ยค่ำธรรมเนียม งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ
และใบอนุญำตประจ ำป ี2563 รำคำเสนอ 18,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 18,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

18 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรถยนต์ส่วนรำชกำร 9,000           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ดลเซอร์วิส ร้ำน ดลเซอร์วิส รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน

ทะเบยีน ผจ 7489 ขอนแก่น(รถดับเพลิงรถบรรทกุน้ ำ) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ
รำคำเสนอ 9,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 9,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

19 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน( กองกำรศึกษำ) 4,040           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อบุลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน
งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ

รำคำเสนอ 4,040 บำท เปน็จ ำนวนเงิน  4,040.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

20 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน( กองคลัง) 15,785        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อบุลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ
รำคำเสนอ 15,785 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 15,785.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

21 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน( ส ำนักปลัด) 15,965        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อบุลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน
งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ

รำคำเสนอ 15,965 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 15,965.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

22 จัดซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว( ส ำนักปลัด) 4,605           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อบุลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ

รำคำเสนอ 4,605 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 4,605.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

23 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน( กองคลัง) 5,901           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแกน่จ ำกดั บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน
งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ

รำคำเสนอ 5,901 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 5,901.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

24 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์( กองคลัง) 6,000           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแกน่จ ำกดั บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน
งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ

รำคำเสนอ 6,000 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 6,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

79,296        

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  ธันวำคม   พ.ศ. 2562
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

25 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน( กองกำรศึกษำ) 10,445        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแกน่จ ำกดั บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ
รำคำเสนอ 10,445 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 10,445.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

26 จัดซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว( กองกำรศึกษำ) 1,366           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแกน่จ ำกดั บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ
รำคำเสนอ 1,366 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,366.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

27 จัดซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว( ส ำนักปลัด) 5,178           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแกน่จ ำกดั บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน
งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ

รำคำเสนอ 5,178 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 5,178.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

28 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน( ส ำนักปลัด) 16,508        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแกน่จ ำกดั บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ
รำคำเสนอ 16,508 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 16,508.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

29 จ้ำงเหมำบริกำรจัดเตรียมอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 2,500           วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนิภำพร  ภำโนมัย นำงนิภำพร  ภำโนมัย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน

ในวันประชุมสภำสมัยสำมัญสมัยที่2ประจ ำปี2562 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ
และอำหำรเที่ยง รำคำเสนอ 2,500.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 2,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

30 จ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำรงำนพฒันำเปำ่ล้ำงบอ่น้ ำ 33,000         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยมณีรัตน์  วงศ์พทิกัษ์ นำยมณีรัตน์  วงศ์พทิกัษ์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน

บำดำลพร้อมซ่อมบ ำรุงบ.หนองไหล ม.4และ งบกลำง งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ
บำ้นกุดกระหนวน รำคำเสนอ 33,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 33,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

31 จำ้งเหมำบริกำรจดัท ำปำ้ยตำมโครงกำรรณรงค์ลดอบุติัเหตุ 37,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เอสเอซีรุ่งเรืองพำณิชย์ ร้ำน เอสเอซีรุ่งเรืองพำณิชย์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน

ทำงถนนช่วงเทศกำลปใีหม่ พ.ศ.2563 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ
รำคำเสนอ 37,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 37,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

32 จำ้งเหมำบริกำรจดัเตรียมสถำนท่ีพร้อมเกบ็ท ำควำมสะอำด 3,500           วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพนม  อนุประดิษฐ นำยพนม  อนุประดิษฐ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน

เมื่องำนแล้วเสร็จตำมโครงกำรรณรงค์ลดอบุติัเหตุทำง งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ
ถนนช่วงเทศกำลปใีหม่ พ.ศ.2563 รำคำเสนอ 3,500.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 3,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

109,497       

หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  ธันวำคม   พ.ศ. 2562
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

33 จ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ 54,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน

กำรเกษตรสำยจำกถนนใหญ่ไปภูพำน(ช่วงที2่) ต้ังจ่ำยรำยกำร งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ

บำ้นนำค ำ ม.1 ใหม่ รำคำเสนอ 54,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 54,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

34 จ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ 213,000       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน

กำรเกษตรสำยจำกถนนใหญ่ถึงไร่นำงนวล ไชยหำนำม ต้ังจ่ำยรำยกำร งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ

บำ้นนำค ำ ม.1 ใหม่ รำคำเสนอ 213,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 213,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

35 จัดซ้ือครุภัณฑ์เต้นทผ้์ำใบจ ำนวน 4 หลังและเก้ำอี้ 170,000      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน รุ่งนภำกอ่สร้ำง ร้ำน รุ่งนภำก่อสร้ำง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน

พลำสติก จ ำนวน 200 ตัว งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ

รำคำเสนอ 170,000 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 170,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

36 จัดซ้ือครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 2บำนเปดิและครุภัณฑ์โต๊ะ 46,500        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ไพโรจน์กรุ๊ป ร้ำน ไพโรจน์กรุ๊ป รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน

พบัเอนกประสงค์ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ

1.ตู้เหล็ก2บำนเปดิจ ำนวน 3 ตู้ 16,500        
2.โต๊พบัอเนกประสงค์จ ำนวน 20 ตัว 30,000        รำคำเสนอ 46,500 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 46,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

37 จัดซ้ืออุปกรณ์ไฟฟำ้ กรวยจรำจรอื่นๆประจ ำจุดบริกำร 9,500           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เอสเอซีรุ่งเรืองพำณิชย์ ร้ำน เอสเอซีรุ่งเรืองพำณิชย์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน

ประชำชนตำมโครงกำรรณรงค์ลดอุบติัเหตุทำงถนน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ

ช่วงเทศกำลปใีหม่ พ.ศ. 2563 รำคำเสนอ 9,500 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 9,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

38 จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่มงำนแผนฯ 1,529           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สำครเซ็นเตอร์ ร้ำน สำครเซ็นเตอร์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ

รำคำเสนอ 1,529.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,529.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

39 จ้ำงเหมำบริกำรกู้ชีพ (ม.ค.63) 14,000         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทองม้วน  จันทร์โสม นำยทองม้วน  จันทร์โสม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน

28ธ.ค.62-31ม.ค.63 หวัหน้ำปฏิบติังำน หวัหน้ำปฏิบติังำน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ

รำคำเสนอ 14,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 14,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ

508,529       
(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )

หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  ธันวำคม   พ.ศ. 2562

ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่



หมำยเหตุ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที่ 044/2563 จ้ำงเหมำบริกำรรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พฒันำ

ลว. 1ธ.ค. 2562 เด็กเล็กเทศบำลต ำบลนำค ำ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที่ 045/2563
ลว.2ธ.ค.2562

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที่ 023/2563
ลว.2ธ.ค.2562

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที่ 024/2563
ลว.2ธ.ค.2562
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที่ 025/2563
ลว.2ธ.ค.2562

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที่ 026/2563

ลว.2ธ.ค.2562

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง
เลขที่ 027/2563
ลว.2ธ.ค.2562
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที่ 028/2563

ลว.3ธ.ค.2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน  ธันวำคม   พ.ศ. 2562
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จังหวัดขอนแกน่



หมำยเหตุ
540

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง 41

เลขที่ 029/2563
ลว. 3 ธ.ค. 2562

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที่ 030/2563

ลว. 3 ธ.ค. 2562

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที่ 031/2563
ลว. 3 ธ.ค. 2562

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที0่46/2563
ลว. 3 ธ.ค. 2562

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที0่47/2563
ลว. 3 ธ.ค. 2562

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที0่48/2563
ลว. 3 ธ.ค. 2562

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที0่49/2563
ลว. 3 ธ.ค. 2562

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที0่50/2563
ลว. 4 ธ.ค. 2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  ธันวำคม   พ.ศ. 2562
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่



หมำยเหตุ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที0่51/2563
ลว.12ธ.ค.2562

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที0่52/2563
ลว.12ธ.ค.2562

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที่ 032/2563
ลว.12ธ.ค.2562

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที่ 033/2563
ลว.12ธ.ค.2562

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที่ 034/2563

ลว.12ธ.ค.2562

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที่ 035/2563

ลว.12ธ.ค.2562

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที่ 036/2563
ลว.13ธ.ค.2562

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที่ 037/2563
ลว.13ธ.ค.2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  ธันวำคม   พ.ศ. 2562
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่



หมำยเหตุ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที่ 038/2563
ลว.13ธ.ค.2562

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที่ 039/2563
ลว.13ธ.ค.2562

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง
เลขที่ 040/2563
ลว.13ธ.ค.2562

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที่ 041/2563
ลว.13ธ.ค.2562

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที0่53/2563
ลว.16ธ.ค.2562

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที0่54/2563
ลว.16ธ.ค.2562

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที0่55/2563
ลว.20ธ.ค.2562

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที0่56/2563
ลว.20ธ.ค.2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  ธันวำคม   พ.ศ. 2562
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่



หมำยเหตุ

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที0่57/2563

ลว.20ธ.ค.2562

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที0่58/2563

ลว.20ธ.ค.2562

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที่ 042/2563

ลว.20ธ.ค.2562

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที่ 043/2563

ลว.20ธ.ค.2562

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที่ 043/2563

ลว.24ธ.ค.2562

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที0่59/2563

ลว.24ธ.ค.2562

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เลขที0่60/2563

ลว.28ธ.ค.2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  ธันวำคม   พ.ศ. 2562
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก
1 จ้ำงเหมำบริกำรรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พฒันำ 18,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอมร  อดุแกว้ นำยอมร  อดุแกว้ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เด็กเล็กเทศบำลต ำบลนำค ำ 2 ม.ค.-31 ม.ค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 061/2563
ประจ ำเดือน มกรำคม 2563 รำคำเสนอ 18,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 18,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 2ม.ค. 2563

2 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 16,800         วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ส ำนักปลัด งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 045/2563
ประจ ำเดือน มกรำคม 2563 2 ม.ค.-31 ม.ค.63 รำคำเสนอ 16,800.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 16,800.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 2ม.ค. 2563

3 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืนกองช่ำง 500              วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งำนไฟฟำ้ถนนทะเบยีน84-9977 ขอนแก่น งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 046/2563
ประจ ำเดือน มกรำคม 2563 2 ม.ค.-31 ม.ค.63 รำคำเสนอ 500.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 2ม.ค. 2563

4 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืนกองช่ำง 1,000            วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งำนเคหะและชุมชนทะเบยีน บม5872 ขอนแก่น งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 047/2563
ประจ ำเดือน มกรำคม 2563 2 ม.ค.-31 ม.ค.63 รำคำเสนอ 1,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  1,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 2ม.ค. 2563

5 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 4,000            วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งำนปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 048/2563
ประจ ำเดือน มกรำคม 2563 2 ม.ค.-31 ม.ค.63 รำคำเสนอ 4,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  4,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 2ม.ค. 2563

6 จัดซ้ือน้ ำด่ืมเทศบำลต ำบลนำค ำ 1,050            วิธีเฉพำะเจำะจง โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 049/2563
ประจ ำเดือน มกรำคม 2563 รำคำเสนอ 1,050.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 1,050.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว. 2ม.ค. 2563

7 จำ้งเหมำบริกำรจดัท ำปำ้ยไวนิลเวที 3,600            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน บำ้นปำ้ยสกุลชำย ร้ำน บำ้นปำ้ยสกุลชำย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ตำมโครงกำรงำนวันเด็กแหง่ชำติประจ ำปี2562 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 062/2563
จ ำนวน 3 ปำ้ย รำคำเสนอ 3,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 3,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.7ม.ค. 2563

8 จำ้งเหมำบริกำรจดัสถำนท่ีพร้อมตกแต่งสถำนท่ี 16,500          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประสิทธ์ิ  สีบบุ นำยประสิทธ์ิ  สีบบุ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ตำมโครงกำรงำนวันเด็กแหง่ชำติประจ ำปี2562 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 063/2563
จ ำนวน3โรงเรียนๆละ5,500 บำท รำคำเสนอ 16,500.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 16,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.7ม.ค. 2563

61450

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

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

9 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรถยนต์ส่วนรำชกำร 16,350          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อันดำมันกำรยำง ร้ำน อันดำมันกำรยำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ทะเบยีน ผข 3171 ขอนแก่น(ส ำนักปลัด) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 064/2563
รำคำเสนอ 16,350.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 16,350.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.10ม.ค. 2563

10 จำ้งเหมำบริกำรจดัเตรียมอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 2,500            วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนิภำพร  ภำโนมัย นำงนิภำพร  ภำโนมัย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ตำมโครงกำรจดัพธีิพระรำชทำนพระบรมฉำยำลักษณ์ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 065/2563
พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หวัและสมเด็จพระนำงเจำ้ฯ

จดัขึ้นในวันท่ี 29 มกรำคม 2563 รำคำเสนอ 2,500.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 2,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.16ม.ค. 2563

11 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน(กองช่ำง) 3,500            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 050/2563
รำคำเสนอ 3,500.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  3,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.15 ม.ค.2563

12 จัดซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว(กองคลัง) 2,650            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 051/2563
รำคำเสนอ 2,650.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  2,650.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.15 ม.ค.2563

13 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน(กองคลัง) 2,600            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 052/2563
รำคำเสนอ 2,600.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  2,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.15 ม.ค.2563

14 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน(ส ำนักปลัด) 2,000            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 053/2563
รำคำเสนอ 2,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  2,000 บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.15 ม.ค.2563

15 จัดซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว(กองกำรศึกษำ) 3,211            วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 054/2563
รำคำเสนอ 3,211.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  3,211.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.15 ม.ค.2563

16 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน(กองกำรศึกษำ) 8,954            วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 055/2563
รำคำเสนอ 8,954.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  8,954.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.15 ม.ค.2563

41765(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

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



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

17 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน(ส ำนักปลัด) 11,214         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณท่ีต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 056/2563

รำคำเสนอ 11,214.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  11,214.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.15 ม.ค.2563

18 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน(กองคลัง) 2,400            วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณท่ีต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 057/2563

รำคำเสนอ 2,400.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  2,400.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.15 ม.ค.2563

19 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์(ส ำนักปลัด) 63,678         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ไทยอนิเตอร์เนชั่นแนลเอน็จเินียร่ิง บ.ไทยอนิเตอร์เนชั่นแนลเอน็จเินียร่ิง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เซอร์วิส จ ำกดั เซอร์วิส จ ำกดั งบประมำณท่ีต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 058/2563

รำคำเสนอ 63,678.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  63,678.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.16 ม.ค.2563

20 จดัซ้ือวัสดุพระบรมฯฐำนเสำธง,ผ้ำประดับสีม่วงตำม 13,100         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน รุ่งประเสริฐพำณิชย์ ร้ำน รุ่งประเสริฐพำณิชย์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

โครงกำรจดัพธีิพระรำชทำนพระบรมฃฃฃยำลักษณ์ งบประมำณท่ีต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 059/2563

พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หวัและสมเด็จพระนำงเจำ้ฯ รำคำเสนอ 13,100.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  13,100.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.16 ม.ค.2563

21 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์อืน่เพือ่ใช้ในกำรจดัเตรียมสถำนท่ี 17,100         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน รุ่งประเสริฐพำณิชย์ ร้ำน รุ่งประเสริฐพำณิชย์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

และประดับตกแต่งสถำนท่ีตำมโครงกำรพระรำชทำนฯ งบประมำณท่ีต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 060/2563

รำคำเสนอ 17,100.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  17,100.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.16 ม.ค.2563

22 จดัซ้ือเส้ือกฬีำ,อปุกรณ์กฬีำและจดัซ้ือเวชภัณฑ์ต่ำงๆ 48,500         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน พฒัธำวินท์ ร้ำน พฒัธำวินท์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ตำมโครงกำรแข่งขันกฬีำประเพณีประชำชนอบุลรัตน์ งบประมำณท่ีต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 061/2563

สัมพนัธ์คร้ังท่ี32ประจ ำปงีปม.พ.ศ.2563 รำคำเสนอ 48,500.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  48,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.22 ม.ค.2563

23 จำ้งเหมำบริกำรจดัท ำปำ้ยกฬีำกลุ่มสีส้มพร้อมโครงไม้ 1,500            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน บำ้นปำ้ยสกุลชำย ร้ำน บำ้นปำ้ยสกุลชำย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ตำมโครงกำรแข่งขันกฬีำประเพณีประชำชนอบุลรัตน์ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 066/2563

สัมพนัธ์คร้ังท่ี32ประจ ำปงีปม.พ.ศ.2563 รำคำเสนอ 1,500.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.22ม.ค.2563

157,492        
(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )

หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

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



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

24 จำ้งเหมำบริกำรจดัร้ิวขบวนและจดัแสตนเชียร์สีส้ม 45,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประสิทธ์ิ  สีบบุ นำยประสิทธ์ิ  สีบบุ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ตำมโครงกำรแข่งขันกฬีำประเพณีประชำชนอบุลรัตน์ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 067/2563

สัมพนัธ์คร้ังท่ี32ประจ ำปงีปม.พ.ศ.2563 รำคำเสนอ 45,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 45,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.22ม.ค.2563

25 จำ้งเหมำบริกำรประกอบอำหำรส ำหรับนักกฬีำผู้เข้ำ 39,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวมะณี  นำหวันิล นำงสำวมะณี  นำหวันิล รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ร่วมขบวนแขกผู้มีเกยีรติประชำชนในกลุ่มสีส้ม

ตำมโครงกำรแข่งขันกฬีำประเพณีประชำชนอบุลรัตน์ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 068/2563

สัมพนัธ์คร้ังท่ี32ประจ ำปงีปม.พ.ศ.2563 รำคำเสนอ 39,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 39,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.22ม.ค.2563

26 จำ้งเหมำบริกำรส ำรวจและเช่ำระบบคลำวน์ตำม 81,660          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน TA2MAP GIS AND SURVEY ร้ำน TA2MAP GIS AND SURVEY รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

โครงกำรจ ำท ำภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน(ออกส ำรวจ) โดยนำยสิทธิพงศ์  สุขใส โดยนำยสิทธิพงศ์  สุขใส งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 069/2563

ภำคสนำมและเกบ็ข้อมูลท่ีดินพร้อมจดัท ำแบบบญัชีฯ รำคำเสนอ 81,660.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 81,660.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.23ม.ค.2563

27 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำงประเภทหนิคลุก(กองช่ำง) 4,000            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 062/2563

รำคำเสนอ 4,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 4,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.23ม.ค. 2563

28 จดัซ้ือวัสดุยำนพำหนะ (ส ำนักปลัด ) 1,450            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อันดำมันกำรยำง ร้ำน อันดำมันกำรยำง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

รถยนต์ทะเบยีน ผข 3171 ขอนแกน่ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 063/2563

รำคำเสนอ 1,450.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,450.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.24ม.ค.2563

29 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองคลัง ) 2,640            วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 064/2563

รำคำเสนอ 2,640.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 2,640.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.24ม.ค.2563

30 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองช่ำง ) 3,731            วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 065/2563

รำคำเสนอ 3,731.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 3,731.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.24ม.ค.2563

177,481       

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

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

31 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน ( ส ำนักปลัด ) 6,300            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 066/2563

รำคำเสนอ 6,300.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 6,300.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.24ม.ค.2563

32 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน ( กองคลัง ) 7,175            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 067/2563

รำคำเสนอ 7,175.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 7,175.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.24ม.ค.2563

33 จัดซ้ือวัสดุผ้ำประดับสีเหลือง,พำนพุ่มเงิน-พุ่มทอง,กรวย 7,700            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน รุ่งประเสริฐพำณิชย์ ร้ำน รุ่งประเสริฐพำณิชย์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ดอกไม้ธูปเทียนแพตำมโครงกำรจัดพิธีพระรำชทำนพระ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 068/2563

บรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ รำคำเสนอ 7,700.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 7,700.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.24ม.ค.2563

34 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์เล่ือยจิ๊กซอ 1,600            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อันดำมันกำรยำง ร้ำน อันดำมันกำรยำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

(กองช่ำง)ครุภัณฑ์หมำยเลข068-55-0001 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 070/2563

รำคำเสนอ 1,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.24ม.ค.2563

35 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอำกำศ 1,070            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ณัฐวุฒิแอร์ไฟฟำ้ ร้ำน ณัฐวุฒิแอร์ไฟฟำ้ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

หอ้งคณะผู้บริหำร งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 071/2563

รำคำเสนอ 1,070.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,070.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.24ม.ค.2563

36 จดัซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ( ส ำนักปลัด ) 3,275            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 069/2563

รำคำเสนอ 3,275.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 3,275.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.27ม.ค.2563

37 จ้ำงเหมำตำมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 105,700        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ภำยในหมูบ่้ำนบ้ำนนำค ำ ม.1 สำยจำกศำลำกลำงบ้ำน เทศบัญญัติฯ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 030/2563

ไปวัดนำค ำ รำคำเสนอ 105,700.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 105,700.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.30ม.ค. 2563

132,820       

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

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



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

1 จ้ำงเหมำบริกำรรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พฒันำ 18,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอมร  อดุแกว้ นำยอมร  อดุแกว้ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เด็กเล็กเทศบำลต ำบลนำค ำ 3 ก.พ.-29 ก.พ.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 072/2563
ประจ ำเดือน กุมภำพนัธ์ 2563 รำคำเสนอ 18,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 17,100.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.3ก.พ. 2563

2 จ้ำงเหมำบริกำกู้ชีพ 11,600          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทองม้วน  จันทร์โสม นำยทองม้วน  จันทร์โสม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ประจ ำเดือน กุมภำพนัธ์ 2563 1ก.พ.-29ก.พ.63 หวัหน้ำชุดปฏิบติังำน หวัหน้ำชุดปฏิบติังำน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 073/2563
รำคำเสนอ 11,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 11,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1ก.พ.2563

3 จดัซ้ือน้ ำด่ืมส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำค ำ 680               วิธีเฉพำะเจำะจง โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ประจ ำเดือน กมุภำพนัธ์ 2563 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 070/2563
รำคำเสนอ 680.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 680.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.3ก.พ. 2563

4 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 15,000         วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ส ำนักปลัด งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 071/2563
ประจ ำเดือน กุมภำพนัธ์ 2563 3 ก.พ.-29 ก.พ.63 รำคำเสนอ 15,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 15,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.3ก.พ. 2563

5 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืนกองช่ำง 1,000           วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งำนเคหะและชุมชนทะเบยีน บม5872 ขอนแก่น งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 072/2563

ประจ ำเดือน กุมภำพนัธ์ 2563 3 ก.พ.-29 ก.พ.63 รำคำเสนอ 1,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 1,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.3ก.พ. 2563

6 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืนกองช่ำง 1,000           วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งำนไฟฟำ้ถนนทะเบยีน84-9977 ขอนแก่น งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 073/2563
ประจ ำเดือน กุมภำพนัธ์ 2563 3 ก.พ.-29 ก.พ.63 รำคำเสนอ 1,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  1,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.3ก.พ. 2563

7 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 2,500           วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งำนปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 074/2563
ประจ ำเดือน กุมภำพนัธ์ 2563 3 ก.พ.-29 ก.พ.63 รำคำเสนอ 2,500.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  2,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.3ก.พ. 2563

8 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรถยนต์ส่วนรำชกำร 10,845.52     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เคเคท ีขอนแก่น บริษัท เคเคท ีขอนแก่น รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ทะเบยีน ขง 6100 ขอนแกน่ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 074/2563
รำคำเสนอ 10,845.52.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 10,845.52.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.12ก.พ.2563

60,626          

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

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

9 จำ้งเหมำบริกำรจดัท ำปำ้ยโครงกำรรณรงค์ปอ้งกนั 2,000            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน บำ้นปำ้ยสกุลชำย ร้ำน บำ้นปำ้ยสกุลชำย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

และแกไ้ขปญัหำภัยแล้ง งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 075/2563
รำคำเสนอ 2,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 2,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.13ก.พ.2563

10 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์เคร่ืองเสียงของ 3,840            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เมืองทองนำฬิกำ ร้ำน เมืองทองนำฬิกำ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง
เทศบำลต ำบลนำค ำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 076/2563

รำคำเสนอ 3,840.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 3,840.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.13ก.พ.2563

11 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 800               วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน แจ็คคอมพวิเตอร์ ร้ำน แจ็คคอมพวิเตอร์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

หมำยเลข416-53-0018,416-58-0030 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 077/2563
ของงำนปอ้งกนัฯสังกดัส ำนักปลัด รำคำเสนอ 800.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 800.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.13ก.พ.2563

12 จำ้งเหมำบริกำรจดัเตรียมอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 625               วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนิภำพร  ภำโนมัย นำงนิภำพร  ภำโนมัย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมสภำเทศบำลต ำบลนำค ำสมัย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 078/2563
สำมัญสมัยแรก ประจ ำป ี2563 รำคำเสนอ 625.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 625.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.14ก.พ.2563

13 จำ้งเหมำบริกำรจดัเตรียมอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 2,380            วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนิภำพร  ภำโนมัย นำงนิภำพร  ภำโนมัย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

และประกอบอำหำรกลำงวันในวันประชุมผู้พกิำร งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 079/2563
รำคำเสนอ 2,380.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 2,380.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.19ก.พ.2563

14 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน ( ส ำนักปลัด ) 4,385           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 075/2563
รำคำเสนอ 4,385.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  4,385.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.19ก.พ.2563

15 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน ( กองคลัง ) 2,538           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่นจ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 076/2563
รำคำเสนอ 2,538.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  2,538.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.19ก.พ.2563

16 จดัซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ( ส ำนักปลัด ) 1,415           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 077/2563

รำคำเสนอ 1,415.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  1,415.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.19ก.พ.2563

17,983         

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

หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

17 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน ( กองช่ำง ) 3,020           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 078/2563
รำคำเสนอ 3,020.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  3,020.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.19ก.พ.2563

18 จดัซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ( ส ำนักปลัด) 640              วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 079/2563
รำคำเสนอ 640.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  640.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.20ก.พ.2563

19 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน ( ส ำนักปลัด ) 2,140           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 080/2563

รำคำเสนอ 2,140.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  2,140.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.21ก.พ.2563

20 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรถยนต์ส่วนรำชกำร 14,410          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยถนอม  โชคลำ นำยถนอม  โชคลำ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ทะเบยีน บม 5872 ขอนแก่น งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 080/2563

รำคำเสนอ 14,410.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 14,410.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.25ก.พ.2563

21 จ้ำงเหมำตำมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 82,900          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สุริยำ ร้ำน สุริยำ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ภำยในหมูบ่้ำนบ้ำนหนองแวงใหม่ ม.13 สำยทำง เทศบัญญัติฯ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 031/2563

แยกจำกถนนสำย5033-ตลำดนัดชมุชน รำคำเสนอ 82,900.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 82,900.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.3ก.พ.2563

22 จ้ำงเหมำตำมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 266,400        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ภำยในหมูบ่้ำนบ้ำนสัมพันธ์ ม.7 สำยจำกหน้ำวัดถงึ เทศบัญญัติฯ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 032/2563

โรงเรียนเก่ำ รำคำเสนอ 266,400.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 266,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.19ก.พ.2563

23 จ้ำงเหมำตำมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 116,200        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สุริยำ ร้ำน สุริยำ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ภำยในหมูบ่้ำนบ้ำนหนองแวง ม.10 สำยจำกหนองพุก เทศบัญญัติฯ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 033/2563

เชือ่มศำลำกลำงบ้ำน รำคำเสนอ 116,200.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 116,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.21ก.พ.2563

485,710        

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

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

24 จ้ำงเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อกำร 84,905          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สัมนพนัธ์พำณิชย์ ร้ำน สัมนพนัธ์พำณิชย์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรจำกบ้ำนกุดกระหนวน ม.3ถงึแยกไปวัดป่ำ ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 034/2563

เทพนิมิต รำคำเสนอ 84,905.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 84,900.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.21ก.พ.2563

25 จ้ำงเหมำตำมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 162,800        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ภำยในหมูบ่้ำนบ้ำนหนองขำม ม.9 สำยจำกสวนนำย เทศบัญญัติฯ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 035/2563

เฉลียว ชำปัญญำ-แยกไปบ้ำนโนนรำศรี ม.2ต.นำค ำ รำคำเสนอ 162,800.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 162,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.25ก.พ.2563

26 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง ( ของงำนกองช่ำง ) 3,350           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อันดำมันกำรยำง ร้ำน อันดำมันกำรยำง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 081/2563

รำคำเสนอ 3,350.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  3,350.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.26ก.พ.2563
251,055                    

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

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก
1 จ้ำงเหมำบริกำกู้ชีพ 12,400        วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทองม้วน  จันทร์โสม นำยทองม้วน  จันทร์โสม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ประจ ำเดือน มีนำคม 2563 1ม.ีค.-31มี.ค.63 หวัหน้ำชุดปฏิบติังำน หวัหน้ำชุดปฏิบติังำน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 081/2563
รำคำเสนอ 12,400.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 12,400.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1มี.ค. 2563

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

เด็กเล็กเทศบำลต ำบลนำค ำ 2ม.ีค.-31ม.ีค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 082/2563
ประจ ำเดือน มีนำคม 2563 รำคำเสนอ 18,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 15,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.2มี.ค. 2563

3 จำ้งเหมำบริกำรบคุคลธรรมดำเพือ่ปฏิบติังำนสนับสนุน 6,600          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววรรณภำ  จันทร์โสม นำงสำววรรณภำ  จันทร์โสม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกจิงำนรักษำควำมสะอำดรอบบริเวณและ 2ม.ีค.-31ม.ีค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 083/2563
อำคำรปอ้งกนัและสำธำรณภัยประจ ำเดือนมีนำคม2563 รำคำเสนอ 6,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 6,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.2มี.ค. 2563

4 จดัซ้ือน้ ำด่ืมส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำค ำ 1,120          วิธีเฉพำะเจำะจง โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ประจ ำเดือน มีนำคม 2563 2ม.ีค.-31ม.ีค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 082/2563
รำคำเสนอ 1,120.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,120.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.2มี.ค. 2563

5 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 7,520         วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ส ำนักปลัด งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 083/2563

ประจ ำเดือน มีนำคม 2563 2ม.ีค.-31มี.ค.63 รำคำเสนอ 7,520.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 7,520.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.2มี.ค. 2563

6 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืนกองช่ำง 1,000         วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งำนไฟฟำ้ถนนทะเบยีน84-9977 ขอนแก่น งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 084/2563
ประจ ำเดือน มีนำคม 2563 2ม.ีค.-31มี.ค.63 รำคำเสนอ 1,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 1,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.2มี.ค. 2563

7 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืนกองช่ำง 1,300         วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งำนเคหะและชุมชนทะเบยีน บม5872 ขอนแก่น งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 085/2563
ประจ ำเดือน มีนำคม 2563 2ม.ีค.-31มี.ค.63 รำคำเสนอ 1,300.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  1,300.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.2มี.ค. 2563

8 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 5,000         วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งำนปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 086/2563
ประจ ำเดือน มีนำคม 2563 2ม.ีค.-31มี.ค.63 รำคำเสนอ 5,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  5,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.2มี.ค. 2563

52,940       

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

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

9 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนของส ำนักปลัด คือ 25,900.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เก้ำอี้ผู้บริหำรจ ำนวน 7ตัวๆละ 3,700 บำท งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 087/2563

รำคำเสนอ 25,900.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 25,900.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.4มี.ค.2563

10 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตำมโครงกำรส่งเสริมเพื่อกำร 3,500         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน บุ๋มมินิมำร์ท ร้ำน บุ๋มมินิมำร์ท รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ศึกษำต่อระดับสูงขึน้ไป งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 088/2563
รำคำเสนอ 3,500.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 3,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.4มี.ค.2563

11 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่คือโทรทศัน์สี 8,600         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

TA LED แบบ Smart TV 32น้ิว จ ำนวน 1 เคร่ือง งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 089/2563

(อยู่หอ้งคณะผู้บริหำร) รำคำเสนอ 8,600.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 8,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.4มี.ค.2563

12 จำ้งเหมำบริกำรจดัท ำปำ้ยโครงกำรฯและปำ้ยซุ้มถ่ำยภำพ 3,000          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน บ้ำนป้ำยสกลุชำย ร้ำน บ้ำนป้ำยสกลุชำย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ตำมโครงกำรส่งเสริมเพื่อกำรศึกษำต่อในระดับสูง งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 083/2563
ขึ้นไป ป2ี563 รำคำเสนอ 3,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 3,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.4มี.ค.2563

13 จำ้งเหมำบริกำรจดัเตรียมอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 3,500          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวมะณี  นำหัวนิล นำงสำวมะณี  นำหัวนิล รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ตำมโครงกำรส่งเสริมเพือ่กำรศึกษำต่อในระดับสูง งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 084/2563
ขึ้นไป ป2ี563 รำคำเสนอ 3,500.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 3,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.4มี.ค.2563

14 จำ้งเหมำบริกำรจดัเตรียมสถำนท่ีพร้อมเกบ็ท ำควำม 10,000        วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวมะณี  นำหัวนิล นำงสำวมะณี  นำหวันิล รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

สะอำดเมื่องำนแล้วเสร็จตำมโครงกำรส่งเสริมเพือ่กำร งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 085/2563
ศึกษำต่อในระดับสูงขึ้นไป ป2ี563 รำคำเสนอ 10,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 10,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.4มี.ค.2563

15 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงปะผุถังบรรทุกน้ ำของรถยนต์ 2,500          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ดลเซอร์วิส ร้ำน ดลเซอร์วิส รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ส่วนรำชกำรทะเบียน ผจ 7489 ขอนแก่น งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 086/2563
รำคำเสนอ 2,500.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 2,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.10มี.ค. 2563

16 จำ้งเหมำบริกำรติดต้ังสัญญำณพร้อมกล่องรับสัญญำณ 1,600          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนพดล  ยอดแก้ว นำยนพดล  ยอดแก้ว รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

PSIและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง(โทรทัศน์ห้องผู้บริหำร) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 087/2563
รำคำเสนอ 1,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.19มี.ค. 2563

58,600        

ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )

หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2563



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

17 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 12,600       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เคพดีอทคอม ร้ำน เคพดีอทคอม รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 090/2563
รำคำเสนอ 12,600.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 12,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.20มี.ค.2563

18 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ส ำนักปลัด) 5,300         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 091/2563
รำคำเสนอ 5,300.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 5,300.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.20มี.ค.2563

19 จัดซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว (ส ำนักปลัด) 3,260         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 092/2563
รำคำเสนอ 3,260.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 3,260.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.20มี.ค.2563

20 จัดซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว (กองกำรศึกษำ 3,793         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

และศูนย์พฒันำเด็กเล็กฯ) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 093/2563
รำคำเสนอ 3,793.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 3,793.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.20มี.ค.2563

21 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองกำรศึกษำและศูนย์พฒันำ 9,231         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เด็กเล็กฯ) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 094/2563
รำคำเสนอ 9,231.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 9,231.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.20มี.ค.2563

22 จัดซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว (ส ำนักปลัด) 5,610         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 095/2563
รำคำเสนอ 5,610.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 5,610.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.20มี.ค.2563

23 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน( ส ำนักปลัด ) 16,884       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 096/2563
รำคำเสนอ 16,884.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 16,884.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.20มี.ค.2563

24 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์(ส ำนักปลัด) 27,000       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เคพดีอทคอม ร้ำน เคพดีอทคอม รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 097/2563

รำคำเสนอ 27,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 27,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.20มี.ค.2563
83,678       

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2563
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

25 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง (กองช่ำง) 3,380.60    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพย์เจริญขอนแก่น หจก.ทรัพย์เจริญขอนแก่น รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 098/2563
รำคำเสนอ 3,380.60.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 3,380.60.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.20มี.ค.2563

26 จัดซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว (ส ำนักปลัด) 5,760         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน รุ่งประเสริฐพำณิชย์ ร้ำน รุ่งประเสริฐพำณิชย์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

(แอลกอฮอล์เจลส ำหรับล้ำงมือ) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 099/2563
รำคำเสนอ 5,760.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 5,760.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.26มี.ค.2563

27 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในกำรจดัท ำหน้ำกำกอนำมัยใหแ้ก่ 24,948       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน รุ่งประเสริฐพำณิชย์ ร้ำน รุ่งประเสริฐพำณิชย์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ประชำชนในพืน้ท่ีทต.นำค ำ ตำมโครงกำรพลังคนไทย เงินอุดหนุนฯ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 100/2563
ร่วมใจปอ้งกนัไวรัสโคโรนำ(COVID-19) รำคำเสนอ 24,948.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 24,948.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.27มี.ค.2563

28 จำ้งเหมำบริกำรจดัท ำสต๊ิกเกอร์บอร์ดท ำเนียบผู้บริหำร 2,660          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สะบำยดีอุบลรัตน์ ร้ำน สะบำยดีอุบลรัตน์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

และคณะสท.,สถิติผู้บริหำรและโครงสร้ำงส่วนรำชกำร งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 101/2563
เทศบำลต ำบลนำค ำ รำคำเสนอ 2,660.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 2,660.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.27มี.ค. 2563

29 จำ้งเหมำบริกำรจดัท ำปำ้ยศูนย์คนพกิำรเทศบำล 5,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวเกษรำภรณ์  หลวงจันทร์ นำงสำวเกษรำภรณ์  หลวงจันทร์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ต ำบลนำค ำพร้อมติดต้ัง งบสนับสนุน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 102/2563
ศูนย์ผู้พกิำร รำคำเสนอ 5,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 5,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.31มี.ค. 2563

30 จำ้งเหมำตำมโครงกำรขุดลอกหนองโน บำ้นกดุกระหนวน 262,800      วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.โชคสิรภัทร หจก.โชคสิรภัทร รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

หมู่ที่ 3 ต ำบลนำค ำ งบกลำง งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 036/2563
รำคำเสนอ 262,800.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 262,800.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.18มี.ค. 2563

304,548.60       

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

หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง







ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก
1 จ้ำงเหมำบริกำกู้ชีพ 12,000         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทองม้วน  จันทร์โสม นำยทองม้วน  จันทร์โสม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ประจ ำเดือน เมษำยน 2563 1เม.ย.-30เม.ย.63 หวัหน้ำชุดปฏิบติังำน หวัหน้ำชุดปฏิบติังำน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 090/2563
รำคำเสนอ 12,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 12,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

2 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 53,400         วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวแคทรียำ มำเหล่ำหนำด นำงสำวแคทรียำ มำเหล่ำหนำด รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกิจกำรบริหำรงำนกำรศึกษำเทศบำล 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 092/2563
ต ำบลนำค ำ รำคำเสนอ 53,400.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 53,400.-บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

3 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสร้ำงเสริม 53,400         วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวเจนจิรำ  เฉียดพรมรำช นำงสำวเจนจิรำ  เฉียดพรมรำช รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ทกัษะควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ส ำหรับเด็ก 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 093/2563
รำคำเสนอ 53,400.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 53,400.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

4 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 39,600         วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวพทัจิรำ ค ำอินทร์ นำงสำวพทัจิรำ ค ำอินทร์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกิจกำรบริหำรงำนรักษำควำมสะอำด 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 094/2563
ศูนย์พฒันำเด็กเล็กทต.นำค ำ รำคำเสนอ 39,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 39,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

5 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 39,600         วิธีเฉพำะเจำะจง นำงศรีนวล  พรมย่อง นำงศรีนวล  พรมย่อง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกิจกำรบริหำรงำนรักษำควำมสะอำด 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 095/2563
ศูนย์พฒันำเด็กเล็กทต.นำค ำ รำคำเสนอ 39,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 39,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

6 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 53,400         วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวจริยำ  ค ำหำแก้ว นำงสำวจริยำ  ค ำหำแก้ว รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกิจงำนผลิตพมิพเ์อกสำรทั้งระบบมือและ 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 096/2563
ระบบสำรสนเทศของกองคลังเทศบำลต ำบลนำค ำ รำคำเสนอ 53,400.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 53,400.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

7 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 39,600         วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวดวงกมล  ภูครองแง่ นำงสำวดวงกมล  ภูครองแง่ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกิจกำรบริหำรงำนท ำควำมสะอำดส ำนักงำน 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 097/2563
เทศบำลต ำบลนำค ำ รำคำเสนอ 39,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 39,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

8 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 53,400         วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวรัตนำ  แสงกลำง นำงสำวรัตนำ  แสงกลำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกิจกำรบริหำรงำนบนัทกึข้อมูลสถิติและ 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 098/2563
พัฒนำระบบสำรสนเทศของ ทต.นำค ำ รำคำเสนอ 53,400.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 53,400.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

344,400       

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

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก
9 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 39,600         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชำตรี  วงศ์วิชัย นำยชำตรี  วงศ์วิชัย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกิจบริหำรชุมชนและสังคมงำนบริกำรติดต้ัง 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 099/2563
ไฟฟ้ำและซ่อมบ ำรุง รำคำเสนอ 39,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 39,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

10 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 39,600         วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวปรำรถนำ  จิตเอื้อ นำงสำวปรำรถนำ  จิตเอื้อ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกิจบริหำรงำนกองช่ำง งำนบริกำร บนัทกึ 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 100/2563
ขอ้มูลสถติิกองชำ่ง รำคำเสนอ 39,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 39,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

11 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 39,600         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยศักด์ิพพิฒัน์พงษ์ โยธำทนู นำยศักด์ิพพิฒัน์พงษ์ โยธำทนู รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกจิกำรบริกำรชุมชนและสังคมงำนบริกำรตกแต่ง 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 101/2563
และตัดกิง่ไม้ตัดหญ้ำริมทำงและริมถนนภำยในหมู่บำ้น รำคำเสนอ 39,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 39,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

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

กลุ่มภำรกจิกำรบริกำรชุมชนและสังคมงำนบริกำรขับรถ 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 102/2563
กระเช้ำหมำยเลขทะเบยีน 84-9977 ขอนแก่น รำคำเสนอ 54,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 54,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

13 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 39,600         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอภิชำติ  ช่องวำริน นำยอภิชำติ  ช่องวำริน รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกจิกำรบริกำรชุมชนและสังคมงำนบริกำรติดต้ัง 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 103/2563
ไฟฟ้ำและซ่อมบ ำรุงรักษำไฟฟ้ำสำธำรณเพื่อบริกำรประชำชน รำคำเสนอ 39,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 39,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

14 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 45,000         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยค ำพนั  สิงหน้์อย นำยค ำพนั  สิงหน้์อย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกจิด้ำนปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภัยเพือ่ช่วย 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 104/2563
ช่วยเหลือกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของพนักงำนขับรถบรรทุกน้ ำ รำคำเสนอ 45,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 45,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

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

ภำรกจิด้ำนปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภัยงำนบริกำร 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 105/2563
ขับรถกูชี้พประจ ำหน่วยกูชี้พทต.นำค ำทะเบยีน ขง6142ขอนแกน่ รำคำเสนอ 54,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 54,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

16 จำ้งเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุนกลุ่ม 53,400         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมจิต  ถำอ่อนสี นำยสมจิต  ถำอ่อนสี รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ภำรกจิด้ำนปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภัยงำนบริกำร 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 106/2563

ขับรถบรรทุกน้ ำทต.นำค ำทะเบยีน ผจ7489ขอนแกน่ รำคำเสนอ 53,400.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 53,400.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

364,800       

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

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

17 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำเพื่อปฏิบติังำนสนับสนุน 45,000         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสำมำรถ  จิตเอื้อ นำยสำมำรถ  จิตเอื้อ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกจิด้ำนปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภัยเพือ่ช่วย 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 107/2563
ช่วยเหลือปฏิบติัหน้ำท่ีพนักงำนขับรถบรรทุกน้ ำ(รถดับเพลิง) รำคำเสนอ 45,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 45,000.-บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

18 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำเพื่อปฏิบติังำนสนับสนุน 54,000         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอรรถพล  บงึมุม นำยอรรถพล  บงึมุม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกจิด้ำนปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภัยเพือ่ช่วย 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 108/2563
ช่วยเหลือปฏิบติัหน้ำท่ีพนักงำนขับรถบรรทุกน้ ำ(รถดับเพลิง) รำคำเสนอ 54,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 54,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

19 จำ้งเหมำบริกำบคุคลธรรมดำเพือ่ปฏิบติังำนสนับสนุน 54,000         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยค ำอ้วน  สิงหน้์อย นำยค ำอ้วน  สิงหน้์อย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกจิด้ำนปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภัยงำน 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 109/2563
บริกำรขับรถกูชี้พประจ ำหน่วยกูชี้พ ทต.นำค ำ รำคำเสนอ 54,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 54,000.-บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

20 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 39,600         วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววรรณภำ  จันทร์โสม นำงสำววรรณภำ  จันทร์โสม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกจิกำรบริหำรดูแลรักษำต้นไม้สนำมหญ้ำตัดกิง่ไม้ 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 110/2563
ตัดหญ้ำภำยในบริเวณส ำนักงำน ทต.นำค ำ รำคำเสนอ 39,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 39,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

21 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุน 39,600         วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกรรณิกำร์  ขำมพะรำ นำงสำวกรรณิกำร์  ขำมพะรำ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกจิกำรบริหำรดูแลรักษำต้นไม้สนำมหญ้ำตัดกิง่ไม้ 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 111/2563
ตัดหญ้ำภำยในบริเวณส ำนักงำน ทต.นำค ำ รำคำเสนอ 39,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน39,600.-บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

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

ภำรกจิบริหำรงำนบริกำรขับรถยนต์ส่วนรำชกำร 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 112/2563
(รถยนต์โดยสำรขนำด12ท่ีน่ังรถตู้)ทะเบยีนนข8284ขอนแกน่ รำคำเสนอ 54,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 54,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

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

ภำรกจิบริหำรงำนบริกำรขับรถยนต์ส่วนรำชกำร 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 113/2563
รถ4ประตูทะเบยีนขง 6100 ขอนแกน่ รำคำเสนอ 54,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 54,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

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

ภำรกจิกำรบริหำรงำนรักษำควำมปลอดภัยสถำนท่ี 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 114/2563
รำชกำร(อำคำรส ำนักงำน ทต.นำค ำ) รำคำเสนอ 54,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 54,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

394,200       

หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2563

ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

25 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุนกลุ่ม 53,400         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมพงษ์  เกำะสมบติั นำยสมพงษ์  เกำะสมบติั รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ภำรกิจกำรรักษำควำมสะอำดอำคำรส ำนักงำน 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 115/2563
ทต.นำค ำหอ้งประชุมพร้อมทั้งหอ้งน้ ำ รำคำเสนอ 53,400.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 53,400.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

26 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนสนับสนุนกลุ่ม 53,400         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอ ำนำจ  สิงหค์ ำ นำยอ ำนำจ  สิงหค์ ำ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ภำรกิจกำรรักษำควำมสะอำดอำคำรส ำนักงำน 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 116/2563
ทต.นำค ำหอ้งประชุมพร้อมทั้งหอ้งน้ ำ รำคำเสนอ 53,400.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 53,400.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

27 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำเพื่อปฏิบติังำนสนับสนุน 39,600         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอุกฤษฎ์  มะลิชัย นำยอุกฤษฎ์  มะลิชัย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกิจบริหำรงำนดูแลต้นไม้สนำมหญ้ำตัดกิ่งไม้ 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 117/2563
ภำยในและด้ำนหน้ำส ำนักงำนทต.นำค ำ รำคำเสนอ 39,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 39,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

28 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำเพื่อปฏิบติังำนสนับสนุน 39,600         วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวทศันีย์  ลุนพรหม นำงสำวทศันีย์  ลุนพรหม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกิจบริหำรงำนดูแลต้นไม้สนำมหญ้ำตัดกิ่งไม้ 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 118/2563
ภำยในและด้ำนหน้ำส ำนักงำนทต.นำค ำ รำคำเสนอ 39,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 39,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

29 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำเพื่อปฏิบติังำนสนับสนุน 39,600         วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนุชจรี  เจริญสุข นำงสำวนุชจรี  เจริญสุข รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกิจบริหำรงำนดูแลต้นไม้สนำมหญ้ำตัดกิ่งไม้ 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 119/2563
ภำยในและด้ำนหน้ำส ำนักงำนทต.นำค ำ รำคำเสนอ 39,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 39,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

30 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำเพื่อปฏิบติังำนสนับสนุน 39,600         วิธีเฉพำะเจำะจง นำงพำนทอง  มะลิซ้อน นำงพำนทอง  มะลิซ้อน รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกิจบริหำรงำนดูแลต้นไม้สนำมหญ้ำตัดกิ่งไม้ 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 120/2563
ภำยในและด้ำนหน้ำส ำนักงำนทต.นำค ำ รำคำเสนอ 39,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 39,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

31 จ้ำงเหมำบริกำบคุคลธรรมดำเพื่อปฏิบติังำนสนับสนุน 53,400         วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอัจฉรำ  ทองดีนอก นำงสำวอัจฉรำ  ทองดีนอก รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กลุ่มภำรกจิรักษำควำมสะอำดอำคำรส ำนักงำน ทต.นำค ำ 1เม.ย.-30 ก.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 121/2563
หอ้งประชุมพร้อมหอ้งน้ ำ รำคำเสนอ 53,400.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 53,400.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

318,600       

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

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )

หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

32 จัดซ้ือน้ ำด่ืมเทศบำลต ำบลนำค ำ 1,230          วิธีเฉพำะเจำะจง โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 101/2563
ประจ ำเดือน เมษำยน 2563 รำคำเสนอ 1,230.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 1,230.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

33 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 8,422.60     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ส ำนักปลัด งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 102/2563

ประจ ำเดือน เมษำยน 2563 1เม.ย.-30เม.ย.63 รำคำเสนอ 8,422.60.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน8,422.60.-บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

34 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืนกองช่ำง 1,000          วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง
งำนไฟฟำ้ถนน(ทะเบยีน84-9977ขอนแก่น) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 103/2563
ประจ ำเดือน เมษำยน 2563 1เม.ย.-30เม.ย.63 รำคำเสนอ 1,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

35 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 1,000          วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กองช่ำง(ทะเบียน บม5872 ขอนแกน่) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 104/2563
ประจ ำเดือน เมษำยน 2563 1เม.ย.-30เม.ย.63 รำคำเสนอ 1,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน  1,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

36 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 6,820          วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งำนปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 105/2563
ประจ ำเดือน เมษำยน 2563 1เม.ย.-30เม.ย.63 รำคำเสนอ 6,820.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน  6,820.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1เม.ย. 2563

37 จดัซ้ือแอลกอฮอล์เจลขนำด500มล.ตำมโครงกำรควบคุม 25,600        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน รุ่งประเสริฐพำณิชย์ ร้ำน รุ่งประเสริฐพำณิชย์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เฝ้ำระวังและปอ้งกนัจำกโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ2019 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 106/2563
(COVID-19) รำคำเสนอ 25,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน25,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.3เม.ย.2563

38 จดัซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองตรวจวัดอณุหภูมิทำงหน้ำผำก 49,500        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน พฒัธำวินท์ ร้ำน พฒัธำวินท์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

แบบอนิฟรำเรด(Non-Contact infrared Thermometer) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 107/2563

จ ำนวน 15 เคร่ือง(290-63-0001-0015)ตำมโครงกำร

ควบคุมเฝ้ำระวังและปอ้งกนัจำกโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ
2019(COVID-19) รำคำเสนอ 49,500.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน49,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.3เม.ย.2563

93,573         

หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2563

ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จังหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

39 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรถยนต์บรรทุกน้ ำ 11,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน น้อยไดนำโม ร้ำน น้อยไดนำโม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ทะเบยีน ผจ 7489 ขอนแกน่ โดยนำยดุสิต  ชัยอมฤต โดยนำยดุสิต  ชัยอมฤต งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 122/2563
รำคำเสนอ 11,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 11,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.3เม.ย.2563

40 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 8,450           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เคพดีอทคอม ร้ำน เคพดีอทคอม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

หมำยเลขครุภัณฑ์416-51-0009,416-58-0032 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 123/2563
และเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 600-55-0015 รำคำเสนอ 8,450.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 8,450.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.13เม.ย.2563

41 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนโต๊ะท ำงำนระดับปฏิบติักำร 4,600          วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ช ำนำญกำร จ ำนวน 1 ตัว งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 108/2563
รำคำเสนอ 4,600.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 4,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.13เม.ย.2563

42 จัดซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว (กองคลัง) 6,045          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 109/2563
รำคำเสนอ 6,045.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 6,045.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.13เม.ย.2563

43 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ส ำนักปลัด) 4,985          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 110/2563
รำคำเสนอ 4,985.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 4,985.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.13เม.ย.2563

44 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ส ำนักปลัด) 706             วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 111/2563
รำคำเสนอ 706.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 706.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.13เม.ย.2563

45 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะ (ส ำนักปลัด) 3,330          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อันดำมันกำรยำง ร้ำน อันดำมันกำรยำง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 112/2563
รำคำเสนอ 3,330.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 3,330.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.14เม.ย.63

46 จัดซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว (ส ำนักปลัด) 1,386          วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 113/2563

รำคำเสนอ 1,386.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,386.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.14เม.ย.63
40,502        

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

หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

47 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน ( กองคลัง ) 700             วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 114/2563

รำคำเสนอ 700.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 700.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.14เม.ย.63

48 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน ( ส ำนักปลัด ) 5,070          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 115/2563

รำคำเสนอ 5,070.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 5,070.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.14เม.ย.63

49 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ตำมโครงกำรจดักำรขยะพืน้ท่ี 5,699.02     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพย์เจริญขอนแก่น หจก.ทรัพย์เจริญขอนแก่น รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เทศบำลต ำบลนำค ำ จ ำนวน 5 รำยกำร งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 116/2563

รำคำเสนอ 5,699.02.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 5,699.02.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.15เม.ย.2563

50 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์มำตรกำรคุมเขม้ 4,758           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน บำ้นปำ้ยสกุลชำย ร้ำน บ้ำนป้ำยสกลุชำย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ตำมโครงกำรปอ้งกนักำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 124/2563

รำคำเสนอ 4,758.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 4,758.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.21เม.ย.2563

51 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะรถยนต์ 700             วิธีเฉพำะเจำะจง นำยถนอม  โชคลำ นำยถนอม  โชคลำ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ส่วนรำชกำร ทะเบยีน บม 5872 ขอนแกน่ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 125/2563

รำคำเสนอ 700.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 700.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.21เม.ย.2563

52 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองคลัง) 1,439          วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแกน่ จ ำกดั บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 117/2563

รำคำเสนอ 1,439.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน  1,439..- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.23เม.ย.2563

53 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ส ำนักปลัด) 7,844          วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแกน่ จ ำกดั บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 118/2563

รำคำเสนอ 7,844.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน  7,844..- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.23เม.ย.2563
26,210                    

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

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

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

54 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองกำรศึกษำ) 2,262          วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแกน่ จ ำกดั บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 119/2563

รำคำเสนอ 2,262- บำท เปน็จ ำนวนเงิน  2,262.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.23เม.ย.2563

55 จดัซ้ือวัสดุกำรศึกษำ (กองกำรศึกษำ) 19,308        วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแกน่ จ ำกดั บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 120/2563

รำคำเสนอ 19,308- บำท เปน็จ ำนวนเงิน  19,308.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.23เม.ย.2563

56 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองคลัง) 7,045          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อบุลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 121/2563

รำคำเสนอ 7,045- บำท เปน็จ ำนวนเงิน  7,045.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.23เม.ย.2563

57 จ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำรต่ออำยุโดเมนเนมชื่อ 9,000           วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ครีเอชั่นโปร จ ำกัด บริษทั ครีเอช่ันโปร จ ำกดั รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เว็บไซต์และบริกำรพืน้ท่ีเว็บโฮลต้ิงเทศบำลต ำบลนำค ำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 125/2563

รำคำเสนอ 700.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 700.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.21เม.ย.2563

58 จ้ำงเหมำตำมโครงกำรก่อสร้ำงส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 300,000       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ส ำหรับคนพกิำรหอ้งน้ ำทำงลำดปำ้ยสัญญลักษณ์และท่ี งบสนับสนุนศูนย์ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 037/2563

จอดรถศูนย์บริกำรคนพกิำรเทศบำลต ำบลนำค ำ บริกำรคนพกิำรท่ัวไป

(ก่อสร้ำงศูนย์บริกำรคนพกิำรทั่วไป) (พมจ.)ขอนแกน่ รำคำเสนอ 300,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 300,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.7เม.ย.2563
337,615                  

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

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



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก
1 จ้ำงเหมำบริกำกู้ชีพ 12,400          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทองม้วน  จันทร์โสม นำยทองม้วน  จันทร์โสม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2563 1พ.ค.-31พ.ค.63 หวัหน้ำชุดปฏิบติังำน หวัหน้ำชุดปฏิบติังำน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 127/2563
รำคำเสนอ 12,400.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 12,400.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1พ.ค. 2563

2 จัดซ้ือน้ ำด่ืมเทศบำลต ำบลนำค ำ 1,230           วิธีเฉพำะเจำะจง โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 122/2563
ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2563 รำคำเสนอ 1,230.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 1,230 บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1พ.ค. 2563

3 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 8,592           วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ส ำนักปลัด งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 123/2563
ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2563 1พ.ค.-31พ.ค.63 รำคำเสนอ 8,592.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน8,592.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1พ.ค. 2563

4 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ คือ เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ 34,800         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เคพดีอทคอม ร้ำน เคพดีอทคอม รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

จ ำนวน 6 เคร่ืองเพื่อใช้ในส ำนักปลัด งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 124/2563
รำคำเสนอ 34,800.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน34,800.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1พ.ค. 2563

5 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 5,850           วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งำนปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 126/2563
ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2563 1พ.ค.-31พ.ค.63 รำคำเสนอ 5,850.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 5,850.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1พ.ค. 2563

6 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม)ศูนย์พฒันำเด็กเล็กทต.นำค ำ 15,014.40    วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ประจ ำภำคเรียนที่ 1/2563(ช่วงที่ 1)นมกล่อง พ.ค.63-มิ.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 127/2563
(พ.ค.63-มิ.ย.63) รำคำเสนอ 15,014.40.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 15,014.40.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1พ.ค. 2563

7 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.จ ำนวน 96,092.16    วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

3 โรงเรียนประจ ำภำคเรียนที่ 1/2563(ช่วงที1่) 1พ.ค.-30ก.ย.62 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 128/2563
นมกล่อง(พ.ค.63-มิ.ย.63) รำคำเสนอ 96,092.16.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 96,092.16.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.8พ.ค.2563

8 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตำมโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะ 10,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เอสเอซีรุ่งเรืองพำณิชย์ ร้ำน เอสเอซีรุ่งเรืองพำณิชย์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง
พื้นที่ต ำบลนำค ำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 129/2563

รำคำเสนอ 10,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 10,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.8พ.ค.2563
183,979       

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

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

9 จัดซ้ือวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ตำมโครงกำรสัตว์ 39,085         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ธง ร้ำน ธง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพษิสุนัขบำ้ต ำบลนำค ำ โดย นำยอภินันท์  อรัญมำลำ โดย นำยอภินันท์  อรัญมำลำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 130/2563
ปี 2563 รำคำเสนอ 39,085.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 39,085.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.8พ.ค.2563

10 จำ้งเหมำบริกำรจดัเตรียมอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 1,250            วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนิภำพร  ภำโนมัย นำงนิภำพร  ภำโนมัย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพษิ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 128/2563
สุนัขบำ้ต ำบลนำค ำ ป ี2563 รำคำเสนอ 1,250 บำท เปน็จ ำนวนเงิน  1,250.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.8พ.ค.2563

11 จำ้งเหมำบริกำรจดัท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 1,500            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สะบำยดีอุบลรัตน์ ร้ำน สะบำยดีอุบลรัตน์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพษิ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 129/2563
สุนัขบำ้ต ำบลนำค ำ ป ี2563 รำคำเสนอ 1,500 บำท เปน็จ ำนวนเงิน  1,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.8พ.ค.2563

12 จำ้งเหมำบริกำรจดัเตรียมอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 975              วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนิภำพร  ภำโนมัย นำงนิภำพร  ภำโนมัย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ตำมโครงกำรจดัท ำแผนฯประชุมวันท่ี 13และ18พ.ค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 130/2563
รำคำเสนอ 975 บำท เปน็จ ำนวนเงิน  975.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.12พ.ค.2563

13 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรถยนต์ส่วนรำชกำร 2,350            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ดลเซอร์วิส ร้ำน ดลเซอร์วิส รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

รถบรรทกุน้ ำทะเบยีน ผจ 7489 ขอนแก่น งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 131/2563
รำคำเสนอ 2,350- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 2,350- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.13พ.ค.2563

14 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรถยนต์ส่วนรำชกำร 15,646.46     วิธีเฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำอมตะจ ำกดัสำขำที่00001 บ.โตโยต้ำอมตะจ ำกดัสำขำที่00001 รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

รถกู้ชีพทะเบยีน ขง 6142 ขอนแก่น งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 132/2563
รำคำเสนอ 15,646.46- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 15,646.46- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.13พ.ค.2563

15 จัดซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ(กองช่ำง)งำนไฟฟำ้ถนน 49,380.90    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพย์เจริญขอนแก่น หจก.ทรัพย์เจริญขอนแก่น รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 131/2563
รำคำเสนอ 49,380.90.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 49,380.90.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.13พ.ค.2563

16 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรถยนต์ส่วนรำชกำร 7,500.17       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคเคท ีขอนแก่นจ ำกัด บ.เคเคท ีขอนแก่นจ ำกัด รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง
ทะเบยีน ขง 6100 ขอนแก่น งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 133/2563

รำคำเสนอ 7,500.17 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 7,500.17- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.14พ.ค.2563
117,688        

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2563
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จังหวัดขอนแกน่



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

17 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ตำมโครงกำรบริหำรจดักำรศูนย์ 10,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน รุ่งประเสริฐพำณิชย์ ร้ำน รุ่งประเสริฐพำณิชย์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

บริกำรคนพกิำรเทศบำลต ำบลนำค ำ งบสนับสนุน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 132/2563
ศูนย์พกิำรฯ รำคำเสนอ 10,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  10,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.18พ.ค.2563

18 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง (กองช่ำง) 30,525         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สุริยำ ร้ำน สุริยำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 133/2563
รำคำเสนอ 30,525.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  30,525.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.18พ.ค.2563

19 จดัซ้ือน้ ำยำเคมีส ำหรับพน่หมอกควันขนำด1ลิตร/ขวด 48,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ธง ร้ำน ธง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

จ ำนวน 60 ขวด งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 134/2563
รำคำเสนอ 48,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  48,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.18พ.ค.2563

20 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ต่ำงๆท่ีจ ำเปน็ตำมโครงกำรปอ้งกนั 4,250           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เอสเอซีรุ่งเรืองพำณิชย์ ร้ำน เอสเอซีรุ่งเรืองพำณิชย์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

และควบคุมไข้เลือดออกเชิงรุกเทศบำลต ำบลนำค ำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 135/2563
ปี 2563 รำคำเสนอ 4,250.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  4,250.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.18พ.ค.2563

21 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงส ำหรับเคร่ืองพน่หมอกควัน 5,000           วิธีเฉพำะเจำะจง บ. อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บ. อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ตำมโครงกำรปอ้งกนัและควบคุมไข้เลือดออกเชิงรุก งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 136/2563
เทศบำลต ำบลนำค ำ ปี 2563 รำคำเสนอ 5,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  5,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.18พ.ค.2563

22 จำ้งเหมำบริกำรเปล่ียนพระบรมฉำยำลักษณ์ 5,000            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ธง ร้ำน ธง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง
รัชกำลที่ 9และรัชกำลที่ 10 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 135/2563

รำคำเสนอ 5,000 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 5,000- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.18พ.ค.2563

23 จำ้งเหมำบริกำรจดัท ำปำ้ยไวนิลตำมโครงกำรปอ้งกนั 1,500            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สะบำยดีอุบลรัตน์ ร้ำน สะบำยดีอุบลรัตน์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

และควบคุมไข้เลือดออกเชิงรุกเทศบำลต ำบลนำค ำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 136/2563
ป ี2563  จ ำนวน  2  ปำ้ย รำคำเสนอ 1,500 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,500- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.18พ.ค.2563

24 จำ้งเหมำบริกำรจดัเตรียมอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 700              วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนิภำพร  ภำโนมัย นำงนิภำพร  ภำโนมัย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมสภำเทศบำลต ำบลนำค ำสมัย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 137/2563
สำมัญสมัยที่2ประจ ำปี2563 รำคำเสนอ 700 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 700- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.18พ.ค.2563

104,975        

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2563
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จังหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

25 จำ้งเหมำบริกำรจดัท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 10,000          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน บำ้นปำ้ยสกุลชำย ร้ำน บำ้นปำ้ยสกุลชำย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ตำมโครงกำรบริหำรจดักำรขยะพืน้ท่ีต ำบลนำค ำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 138/2563

ประจ ำปงีบประมำณ2563 รำคำเสนอ 10,000 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 10,000- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.19พ.ค.2563

26 จำ้งเหมำบริกำรจดัเตรียมอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 1,250            วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนิภำพร  ภำโนมัย นำงนิภำพร  ภำโนมัย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ตำมโครงกำรปอ้งกนัและควบคุมไข้เลือดออกเชิงรุก งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 139/2563

เทศบำลต ำบลนำค ำ รำคำเสนอ 1,250 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,250- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.20พ.ค.2563

27 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน(ผ้ำม่ำน)ส ำหรับติดต้ังหอ้ง 4,400           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

คณะผู้บริหำร จ ำนวน 6 ช่อง งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 137/2563

รำคำเสนอ 4,400.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 4,400.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.20 พ.ค.2563

28 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมตำมโครงกำรปอ้งกันและ 7,250           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน รุ่งประเสริฐพำณิชย์ ร้ำน รุ่งประเสริฐพำณิชย์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

แก้ไขปญัหำยำเสพติดประจ ำปงีบประมำณ 2563 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 138/2563

รำคำเสนอ 7,250.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 7,250.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.22 พ.ค.2563

29 จำ้งเหมำบริกำรจดัท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 1,500            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน บำ้นปำ้ยสกุลชำย ร้ำน บำ้นปำ้ยสกุลชำย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ตำมโครงกำรปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำยำเสพติดประจ ำปี งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 140/2563

งบประมำณ 2563 เทศบำลต ำบลนำค ำ รำคำเสนอ 1,500 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,500- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.22พ.ค.2563

30 จำ้งเหมำบริกำรประกอบอำหำรกลำงวันและจดัเตรียม 7,650            วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนิภำพร  ภำโนมัย นำงนิภำพร  ภำโนมัย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

อำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม

ตำมโครงกำรปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำยำเสพติดประจ ำปี งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 141/2563

งบประมำณ 2563 เทศบำลต ำบลนำค ำ รำคำเสนอ 7,650 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 7,650- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.25พ.ค.2563

31 จำ้งเหมำบริกำรบคุคลธรรมดำเพือ่ปฏิบติังำนตำมโครง 3,465            วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบญุช่วย  นำมวงษำ นำยบญุช่วย  นำมวงษำ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กำรซ่อมแซมฝำยน้ ำล้นล ำหว้ยกดุจอกบำ้นโนนรำศรี งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 142/2563

ม.2 ต.นำค ำ รำคำเสนอ 3,465 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 3,465- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.27พ.ค.2563

35,515         
(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )

หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จังหวัดขอนแกน่
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2563



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

32 จำ้งเหมำบริกำรบคุคลธรรมดำเพือ่ปฏิบติังำนตำมโครง 3,465            วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทองสุข  พลเคน นำยทองสุข  พลเคน รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กำรซ่อมแซมฝำยน้ ำล้นล ำหว้ยกดุจอกบำ้นโนนรำศรี งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 143/2563

ม.2 ต.นำค ำ รำคำเสนอ 3,465 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 3,465- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.27พ.ค.2563

33 จำ้งเหมำบริกำรบคุคลธรรมดำเพือ่ปฏิบติังำนตำมโครง 3,465            วิธีเฉพำะเจำะจง นำยมำนิตย์  แสงหำ นำยมำนิตย์  แสงหำ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กำรซ่อมแซมฝำยน้ ำล้นล ำหว้ยกดุจอกบำ้นโนนรำศรี งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 144/2563

ม.2 ต.นำค ำ รำคำเสนอ 3,465 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 3,465- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.27พ.ค.2563

34 จำ้งเหมำบริกำรรถแม็คโครเพือ่ซ่อมแซมคันดินฝำย 48,000          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน รุ่งนภำก่อสร้ำง ร้ำน รุ่งนภำก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

น้ ำล้นล ำหว้ยกดุจอกหนองปลิง บำ้นหนองขำม ม.9 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 145/2563

จ ำนวน 4 วันๆละ 12,000 บำท รำคำเสนอ 48,000 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 48,000- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.27พ.ค.2563

35 จำ้งเหมำบริกำรบคุคลธรรมดำเพือ่ปฏิบติังำนตำมโครง 2,205            วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนิระพงศ์  แสนพนั นำยนิระพงศ์  แสนพนั รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กำรซ่อมแซมฝำยน้ ำล้นล ำหว้ยกดุจอกบำ้นโนนรำศรี งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 146/2563

ม.2 ต.นำค ำ รำคำเสนอ 2,205 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 2,205- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.27พ.ค.2563

36 จำ้งเหมำบริกำรบคุคลธรรมดำเพือ่ปฏิบติังำนตำมโครง 3,465            วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธวัฒน์  พลเดช นำยธวัฒน์  พลเดช รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กำรซ่อมแซมฝำยน้ ำล้นล ำหว้ยกดุจอกบำ้นโนนรำศรี งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 147/2563

ม.2 ต.นำค ำ รำคำเสนอ 3,465 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 3,465- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.27พ.ค.2563

37 จำ้งเหมำบริกำรบคุคลธรรมดำเพือ่ปฏิบติังำนตำมโครง 2,520            วิธีเฉพำะเจำะจง นำยหสัดี  ไชยสำร นำยหสัดี  ไชยสำร รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กำรซ่อมแซมฝำยน้ ำล้นล ำหว้ยกดุจอกบำ้นโนนรำศรี งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 148/2563

ม.2 ต.นำค ำ รำคำเสนอ 2,520 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 2,520- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.27พ.ค.2563

38 จำ้งเหมำบริกำรฉีดพน่หมอกควันจ ำนวน 10 วันตำมโครง 10,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทองม้วน  จันทร์โสม นำยทองม้วน  จันทร์โสม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ปอ้งกนัและควบคุมไข้เลือดออกเชิงรุก ป2ี563 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 149/2563

รำคำเสนอ 10,000 บำท เปน็จ ำนวนเงิน10,000- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.26พ.ค.2563
73,120             

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2563
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จังหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

40 จำ้งเหมำตำมโครงกำรซ่อมแซมถนนคสล.ช ำรุดภำยใน 53,000          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

หมู่บำ้นบำ้นหนองขำม ม.9สำยจำกสวนนำยเฉลียว ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 150/2563

ชำปญัญำ-แยกถนนไปบำ้นโนนรำศรี ม.2 ต.นำค ำ รำคำเสนอ53,000 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 53,000- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.29พ.ค.2563

41 จัดซ้ือธงชำติและธง ส.ท.ขนำด60x90 ซม.เพื่อใช้ 7,200           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เน่ืองในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 139/2563

พระบรมรำชนิีในรัชกำลที่ 10 รำคำเสนอ 7,200.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 7,200.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.29 พ.ค.2563

42 จำ้งเหมำตำมโครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังเพือ่กำรเกษตร 148,000        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง ร้ำน เทยีนทองก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

บำ้นพระพทุธบำท ม.6-บำ้นทำนตะวัน ม.11 ต.นำค ำ ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 038/2563

รำคำเสนอ148,000 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 148,000- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.29พ.ค.2563

43 จำ้งเหมำตำมโครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังเพือ่กำรเกษตร 127,000        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สัมพนัธ์พำณิชย์ ร้ำน สัมพนัธ์พำณิชย์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

จำกบำ้นหว้ยค ำน้อย ม.5- ต.บำ้นดง ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 039/2563

รำคำเสนอ127,000 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 127,000- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.29พ.ค.2563
335,200           

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จังหวัดขอนแกน่
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2563



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

1 จ้ำงเหมำเทพื้นศูนย์เรียนรู้กำรจัดกำรขยะทต.นำค ำตำม 7,996            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะพื้นที่ต ำบลนำค ำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 151/2563
ประจ ำปงีบประมำณ 2563 รำคำเสนอ 7,996.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 7,996.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1มิ.ย. 2563

2 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำถังขยะเพื่อใช้ในศูนย์เรียนรู้ 29,800          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กำรจัดกำรขยะทต.นำค ำและใช้ภำยในเขตพื้นที่รับผิด งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 152/2563
ชอบของเทศบำลต ำบลนำค ำ(จ ำนวน 16 ถัง) รำคำเสนอ 29,800.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 29,800.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1มิ.ย. 2563

3 จ้ำงเหมำบริกำกู้ชีพ 12,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทองม้วน  จันทร์โสม นำยทองม้วน  จันทร์โสม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563 1ม.ิย.-30มิ.ย.63 หวัหน้ำชุดปฏิบติังำน หวัหน้ำชุดปฏิบติังำน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 153/2563
รำคำเสนอ 12,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 12,000 บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1มิ.ย. 2563

4 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำปำ้ยไวนิลถวำยพระพรชัยมงคล 5,900            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สะบำยดีอุบลรัตน์ ร้ำน สะบำยดีอุบลรัตน์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

สมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินีร.10จ ำนวน 2ปำ้ย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 154/2563

ขนำด 3x6ม.และ 2.45x 4.8ม. รำคำเสนอ 5,900.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 5,900.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1มิ.ย. 2563

5 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 10,900         วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ส ำนักปลัด 1ม.ิย.-30มิ.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 140/2563

ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563 รำคำเสนอ 10,900.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 10,900 บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1มิ.ย. 2563

6 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 1,000           วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กองช่ำงงำนเคหะฯบม 5872 ขอนแกน่ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 141/2563
ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563 1ม.ิย.-30มิ.ย.63 รำคำเสนอ 1,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน1,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1มิ.ย. 2563

7 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน(รถกระเช้ำ) 1,000           วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กองช่ำงงำนไฟฟำ้ถนน 94-9977 ขอนแก่น งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 142/2563

ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563 1ม.ิย.-30มิ.ย.63 รำคำเสนอ 1,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน1,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1มิ.ย. 2563

8 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 7,000           วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งำนปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 143/2563
ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563 1ม.ิย.-30มิ.ย.63 รำคำเสนอ 7,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 7,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1มิ.ย. 2563

75,596         

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. 2563
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )



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

9 จดัซ้ือน้ ำด่ืมเพือ่ใช้ในกำรบริกำรประชำชนท่ีมำติดต่อ 1,140           วิธีเฉพำะเจำะจง โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ประสำนงำนกับเทศบำลต ำบลนำค ำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 143/2563
ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563 รำคำเสนอ 1,140.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,140.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1มิ.ย. 2563

10 จดัซ้ือครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร คือ 12,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ปั๊มน้ ำบำดำลขนำด 1.5 แรงม้ำพร้อมติดต้ัง งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 143/2563

จ ำนวน 1 ชุด รำคำเสนอ 12,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 12,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.4 มิ.ย.2563

11 จำ้งเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่มแผนพฒันำ 1,032            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สำครเซ็นเตอร์ ร้ำน สำครเซ็นเตอร์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ท้องถิ่นฉบบัร่ำงและแผนเพิม่เติมคร้ังท่ี 1 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 155/2563

(พ.ศ.2561-2562) รำคำเสนอ 1,032 บำท เปน็จ ำนวนเงิน  1,032.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.4มิ.ย.2563

12 จดัซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว(ใบตัดหญ้ำ)ส ำนักปลัด 750              วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อันดำมันกำรยำง ร้ำน อันดำมันกำรยำง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 146/2563
รำคำเสนอ 750.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 750.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.11 มิ.ย.2563

13 จดัซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว กองคลัง 12,855         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 147/2563

รำคำเสนอ 12,855.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 12,855.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.11 มิ.ย.2563

14 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน กองคลัง 12,219         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 148/2563
รำคำเสนอ 12,219.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 12,219.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.11 มิ.ย.2563

15 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน ส ำนักปลัด 3,480           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 149/2563
รำคำเสนอ 3,480.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 3,480.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.11 มิ.ย.2563

16 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน ส ำนักปลัด 2,572           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแกน่ จ ำกดั บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแกน่ จ ำกดั รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 150/2563
รำคำเสนอ 2,572.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 2,572.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.12 มิ.ย.2563

46,048          

หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. 2563

ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น



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

17 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  ส ำนักปลัด 13,830         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแกน่ จ ำกดั บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแกน่ จ ำกดั รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 151/2563
รำคำเสนอ 13,830.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 13,830.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.12 มิ.ย.2563

18 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรถยนต์ส่วนรำชกำรทะเบยีน 18,150          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อันดำมันกำรยำง ร้ำน อันดำมันกำรยำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ขง 6100 ขอนแก่นและ ผจ 7489 ขอนแก่น งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 156/2563
รำคำเสนอ 18,150 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 18,150- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.12 มิ.ย.2563

19 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง (ยำงมะตอย) จ ำนวน 500 ถุง 70,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 152/2563
รำคำเสนอ 70,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  70,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.18 มิ.ย.2563

20 จดัซ้ือวัสดุกำรศึกษำ(ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก ทต.นำค ำ) 4,658           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแกน่ จ ำกดั บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กองกำรศึกษำฯ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 153/2563
รำคำเสนอ 4,658.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  4,658.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.25 มิ.ย.2563

21 จดัซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว(กองกำรศึกษำฯ) 5,785           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแกน่ จ ำกดั บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 154/2563
รำคำเสนอ 5,785.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  5,785.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.25 มิ.ย.2563

22 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน ( ส ำนักปลัด ) 1,944           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแกน่ จ ำกดั บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 155/2563

รำคำเสนอ 1,944.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  1,944.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.25 มิ.ย.2563

23 จดัซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว(ส ำนักปลัด) 4,804           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแกน่ จ ำกดั บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 156/2563
รำคำเสนอ 4,804.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  4,804.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.25 มิ.ย.2563

24 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน (  กองคลัง  ) 3,568           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแกน่ จ ำกดั บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 157/2563
รำคำเสนอ 3,568.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  3,568.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.25 มิ.ย.2563

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. 2563
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น



122,739        

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

25 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (  กองคลัง  ) 5,400           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เคพดีอทคอม ร้ำน เคพดีอทคอม รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 158/2563

รำคำเสนอ 5,400.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  5,400.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.25 มิ.ย.2563

26 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (  ส ำนักปลัด  )ใช้กบังำนแผนฯ 20,950         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เคพดีอทคอม ร้ำน เคพดีอทคอม รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งำนบคุลำกร,งำนพฒันำชุมชน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 159/2563

รำคำเสนอ 20,950.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  20,950.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.25 มิ.ย.2563

27 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรถยนต์ส่วนรำชกำรทะเบยีน 3,272.60       วิธีเฉพำะเจำะจง บ.เคเคทขีอนแก่น จ ำกัด บ.เคเคทขีอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

นข 8244  ขอนแกน่ (รถตู้) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 157/2563

รำคำเสนอ 3,272.60 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 3,272.60- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.25 มิ.ย.2563

28 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองปรับอำกำศหอ้งปลัด 4,922            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ณัฐวุฒิแอร์ไฟฟำ้ ร้ำน ณัฐวุฒิแอร์ไฟฟำ้ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

หอ้งผู้บริหำรและหอ้งนิติกร งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 158/2563

รำคำเสนอ 4,922 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 4,922- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.25 มิ.ย.2563

29 จำ้งเหมำตำมโครงกำรขยำยไหล่ทำงผิวจรำจรถนน 155,000        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สุริยำ ร้ำน สุริยำ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

คอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บำ้นบำ้นหนองขำม ม.9 ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 040/2563

สำยจำกสวนนำยเฉลียว ชำปญัญำ-แยกถนนไป

บำ้นโนนรำศรี หมู่ที่ 2 รำคำเสนอ155,000 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 155,000- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.2มิ.ย.2563

30 จำ้งเหมำตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนน 123,000        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

คอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บำ้นบำ้นหนองขำม ม.9 ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 041/2563

สำยจำกสวนนำยเฉลียว ชำปญัญำ-แยกถนนไป

บำ้นโนนรำศรี หมู่ที่ 2 รำคำเสนอ123,000 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 123,000- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.2มิ.ย.2563

312,545       

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. 2563
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



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

1 จ้ำงเหมำบริกำรกู้ชีพ 12,400          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทองม้วน  จันทร์โสม นำยทองม้วน  จันทร์โสม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ประจ ำเดือน  กรกฎำคม 2563 1ก.ค.-31ก.ค.63 หวัหน้ำชุดปฏิบติังำน หวัหน้ำชุดปฏิบติังำน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 159/2563
รำคำเสนอ 12,400.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 12,400.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1ก.ค. 2563

1 จ้ำงเหมำบริกำรรถ รับ-ส่งนักเรียนศูนย์พฒันำ 18,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทองม้วน  จันทร์โสม นำยทองม้วน  จันทร์โสม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง
เด็กเล็กเทศบำลต ำบลนำค ำ 1ก.ค.-31ก.ค.63 หวัหน้ำชุดปฏิบติังำน หวัหน้ำชุดปฏิบติังำน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 160/2563
ประจ ำเดือน  กรกฎำคม 2563 รำคำเสนอ 18,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 17,100.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1ก.ค. 2563

2 จัดซ้ือน้ ำด่ืมเทศบำลต ำบลนำค ำ 650              วิธีเฉพำะเจำะจง โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 160/2563
ประจ ำเดือน  กรกฎำคม 2563 รำคำเสนอ 650.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 650 บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1ก.ค. 2563

3 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 11,850         วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ส ำนักปลัด งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 161/2563
ประจ ำเดือน  กรกฎำคม 2563 1ก.ค.-31ก.ค.63 รำคำเสนอ 11,850.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน11,850.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1ก.ค. 2563

4 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 1,000           วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กองช่ำงงำนเคหะฯ บม 5872 ขอนแก่น งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 162/2563
ประจ ำเดือน  กรกฎำคม 2563 1ก.ค.-31ก.ค.63 รำคำเสนอ 1,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน1,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1ก.ค. 2563

5 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 1,000           วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กองช่ำงงำนไฟฟำ้ถนน 84-9977 ขอนแก่น งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 163/2563
ประจ ำเดือน  กรกฎำคม 2563 1ก.ค.-31ก.ค.63 รำคำเสนอ 1,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1ก.ค. 2563

6 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 3,400           วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งำนปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 164/2563
ประจ ำเดือน  กรกฎำคม 2563 1ก.ค.-31ก.ค.63 รำคำเสนอ 3,400.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน3,400.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1ก.ค. 2563

7 จดัซ้ือวัสดุอำหำรเสริม(นม)ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 31,999.44    วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ทต.นำค ำ(ช่วงที2่)(1ก.ค-30 ก.ย.63) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 165/2563
1ก.ค.-30ก.ย.63 รำคำเสนอ 31,999.44.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 31,999.44.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1ก.ค. 2563

80,299.44    

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

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



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

8 จดัซ้ือวัสดุอำหำรเสริม(นม)ส ำหรับนักเรียนโรงเรียน 157,064.60  วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง
สังกดั สพฐ.จ ำนวน  3 โรงเรียน รร.นำค ำ,รร.กดุกระหนวน งบประมำณท่ีต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 166/2563
รร.หนองขำม (ช่วงที2่)(1ก.ค-30 ก.ย.63) 1ก.ค.-30ก.ย.63 รำคำเสนอ 157,064.60.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน157,064.60.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1ก.ค. 2563

9 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำศูนย์พฒันำ 23,500          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง
เด็กเล็กเทศบำลต ำบลนำค ำภำยในอำคำรศูนย์ฯ งบประมำณท่ีต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 161/2563

รำคำเสนอ 23,500 บำท เปน็จ ำนวนเงิน  23,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.3ก.ค.2563

10 จำ้งเหมำตำมโครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังเพือ่กำร 81,700          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรบำ้นโนนรำศรี หมู่ท่ี 2 ต ำบลนำค ำ (งบกลำง) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 162/2563
รำคำเสนอ 81,700 บำท เปน็จ ำนวนเงิน  81,700.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.10ก.ค.2563

11 จำ้งเหมำตำมโครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังเพือ่กำร 16,600          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรบำ้นโนนรำศรี หมู่ท่ี 2 ต ำบลนำค ำ (งบกลำง) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 163/2563

(จ ำนวน 2 ช่วง ) รำคำเสนอ 16,600 บำท เปน็จ ำนวนเงิน  16,600.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.10ก.ค.2563

12 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ส ำนักงำนจ ำนวน1เคร่ือง 51,700.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เคพดีอทคอม ร้ำน เคพดีอทคอม รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

รำคำ16,300,ครุภัณเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำจ ำนวน 3เคร่ือง งบประมำณท่ีต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 162/2563
รำคำเคร่ืองละ5,800 บำทรวม 17,400 บำท,ครุภัณ

เคร่ืองปร๊ินเตอร์จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ18,000บำท รำคำเสนอ 51,700.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 51,700.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.15ก.ค.2563

13 จัดซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ( ส ำนักปลัด ) 1,960.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เมืองทองนำฬิกำ ร้ำน เมืองทองนำฬิกำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 163/2563
รำคำเสนอ 1,960.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 1,960.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.15ก.ค.2563

14 จัดซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว(ส ำนักปลัด) 2,350.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 164/2563
รำคำเสนอ 2,350.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 2,350.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.16ก.ค.2563

15 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน(ส ำนักปลัด) 11,478.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 165/2563
รำคำเสนอ 11,478.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 11,478.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.16ก.ค.2563

346,353        
(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน  กรกฎำคม  พ.ศ. 2563
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น



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

16 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองคลัง ) 3,395           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 166/2563
รำคำเสนอ 3,395.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  3,395.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.16ก.ค.2563

17 จดัซ้ือผ้ำประดับตกแต่งสีขำวและเหลืองและธงชำติ 40,700         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สุริยำ ร้ำน สุริยำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ธงพระปรมำภิไธย ว.ป.ร. รัชกำลท่ี 10ตำมโครงกำร งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 167/2563
จดักจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติพระบำมสมเด็จพระเจำ้อยู่หวัฯ รำคำเสนอ 40,700.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  40,700.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.17ก.ค.2563

18 จำ้งเหมำบริกำรจดัท ำปำ้ยไวนิล จ ำนวน 4 ปำ้ยตำม 8,920            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

โครงกำรจดักจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติพระบำมสมเด็จ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 164/2563
พระเจ้ำอยู่หัวเนือ่งในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 28 ก.ค.2563 รำคำเสนอ 8,920 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 8,920- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.17ก.ค.2563

19 จำ้งเหมำบริกำรจประดับตกแต่งอำคำรสถำนท่ีตำม 18,000          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

โครงกำรจดักจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติพระบำมสมเด็จ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 165/2563
พระเจ้ำอยู่หัวเนือ่งในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 28 ก.ค.2563 รำคำเสนอ 18,000 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 18,000- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.17ก.ค.2563

20 จำ้งเหมำบริกำรประกอบอำหำรกลำงวันและจดัเตรียม 1,050            วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนิภำพร  ภำโนมัย นำงนิภำพร  ภำโนมัย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

อำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืมส ำหรับคณะกรรมกำรด ำเนิน งบสนับสนุน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 166/2563
งำนศูนย์บริกำรคนพกิำรท่ัวไปทต.นำค ำคร้ังท่ี2/2563 ศูนย์พกิำรฯ รำคำเสนอ 1,050 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,050- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.17ก.ค.2563

21 จำ้งเหมำบริกำรจดัท ำปำ้ยไวนิลขนำด1.20x2.50ม. 1,000            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน บำ้นปำ้ยสกุลชำย ร้ำน บำ้นปำ้ยสกุลชำย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ตำมโครงปลูกปำ่ชุมชนในเขตทต.นำค ำ(รักษ์น้ ำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 167/2563
รักปำ่ รักแผ่นดิน) รำคำเสนอ 1,000 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,000- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.23ก.ค.2563

22 จำ้งเหมำบริกำรจดัเตรียมสถำนท่ี 1,500            วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทองม้วน  จันทร์โสม นำยทองม้วน  จันทร์โสม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ตำมโครงปลูกปำ่ชุมชนในเขตทต.นำค ำ(รักษ์น้ ำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 168/2563
รักปำ่ รักแผ่นดิน) รำคำเสนอ 1,500 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,500- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.23ก.ค.2563

23 จำ้งเหมำบริกำรจดัเตรียมอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 2,500            วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนิภำพร  ภำโนมัย นำงนิภำพร  ภำโนมัย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ส ำหรับผู้เข้ำร่วมกจิกรรมตำมโครงปลูกปำ่ชุมชนใน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 169/2563
ในเขตทต.นำค ำ(รักษ์น้ ำ รักปำ่ รักแผ่นดิน) รำคำเสนอ 2,500 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 2,500- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.23ก.ค.2563

77,065          

หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  กรกฎำคม  พ.ศ. 2563

ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จงัหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

24 จัดซ้ือกล้ำพนัธ์ุไม้ตำมโครงปลูกปำ่ชุมชนใน 15,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เขตทต.นำค ำ(รักษ์น้ ำ รักปำ่ รักแผ่นดิน) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 166/2563

รำคำเสนอ 3,395.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  3,395.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.16ก.ค.2563

25 จำ้งเหมำตำมโครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังเพือ่กำร 52,000          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน รุ่งนภำก่อสร้ำง ร้ำน รุ่งนภำก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

เกษตรภำยในบริเวณบำ้นหนองขำม หมู่ท่ี 9 ต.นำค ำ (งบกลำง) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 170/2563

รำคำเสนอ 52,000 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 52,000- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.24ก.ค.2563

26 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบำนประตูและหลังคำส ำนักปลัด 4,000            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 171/2563

รำคำเสนอ 4,000 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 4,000 บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.31ก.ค.2563

27 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองปรับอำกำศ 1,070            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน น้ ำพองแอร์ ร้ำน น้ ำพองแอร์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ศูนย์พฒันำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลนำค ำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 172/2563

จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำเสนอ 1,070 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,070 บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.31ก.ค.2563

28 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองปรับอำกำศ 3,210            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน น้ ำพองแอร์ ร้ำน น้ ำพองแอร์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ส ำนักปลัด งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 173/2563

จ ำนวน 2 เคร่ือง รำคำเสนอ 3,210 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 3,210 บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.31ก.ค.2563

29 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองปรับอำกำศ 1,070            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน น้ ำพองแอร์ ร้ำน น้ ำพองแอร์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กองช่ำง งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 174/2563

จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำเสนอ 1,070 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,070 บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.31ก.ค.2563

30 จำ้งเหมำบริกำรกูชี้พ (สิงหำคม 2563) 12,400          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทองม้วน  จันทร์โสม นำยทองม้วน  จันทร์โสม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

หัวหน้ำชุดปฏิบัติงำน หัวหน้ำชุดปฏิบัติงำน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 175/2563

รำคำเสนอ 12,400 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 12,400- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.31ก.ค.2563

88,750         

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  กรกฎำคม  พ.ศ. 2563
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จังหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



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

1 จ้ำงเหมำบริกำรรถ รับ-ส่งนักเรียนศูนย์พฒันำเด็กเล็กฯ 18,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอมร  อุดแก้ว นำยอมร  อุดแก้ว รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 3ส.ค.-31ส.ค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 176/2563
รำคำเสนอ 18,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 18,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.3ส.ค. 2563

2 จัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับประชำชนที่มำติดต่อประสำนงำน 930              วิธีเฉพำะเจำะจง โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กบัเทศบำลต ำบลนำค ำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 169/2563
ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 รำคำเสนอ 930.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 930 บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.3ส.ค. 2563

3 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 10,800         วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ส ำนักปลัด งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 170/2563
ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 3ส.ค.-31ส.ค.63 รำคำเสนอ 10,800.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน10,800.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.3ส.ค. 2563

4 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 1,000           วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กองช่ำง งำนไฟฟำ้ถนน 84-9977 ขอนแกน่ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 171/2563
ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 3ส.ค.-31ส.ค.63 รำคำเสนอ 1,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน1,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.3ส.ค. 2563

5 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 1,300           วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กองช่ำง งำนเคหะและชุมชน บม 5872 ขอนแกน่ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 172/2563
ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 3ส.ค.-31ส.ค.63 รำคำเสนอ 1,300.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน1,300.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.3ส.ค. 2563

6 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 3,000           วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งำนปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัย งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 173/2563

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 3ส.ค.-31ส.ค.63 รำคำเสนอ 3,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 3,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.3ส.ค. 2563

7 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน (  กองกำรศึกษำ ) 8,499           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 174/2563
รำคำเสนอ 8,499.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 8,499.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.4 ส.ค.2563

8 จดัซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว (  กองกำรศึกษำ ) 9,668           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 175/2563
รำคำเสนอ 9,668.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 9,668.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.4 ส.ค.2563

53,197         

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

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )



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

9 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (  กองช่ำง ) 11,376         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 176/2563
รำคำเสนอ 11,376.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 11,376.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.4 ส.ค.2563

10 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน (  กองช่ำง ) 4,500           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 177/2563
รำคำเสนอ 4,500.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 4,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.4 ส.ค.2563

11 จดัซ้ือวัสดุธง สก.ขนำด60x90ซม.เพือ่เฉลิมพระเกยีรติ 3,900           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิตต์ิพระบรมรำชินีนำถพระบรม งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 178/2563
รำชินีพนัปหีลวง รำคำเสนอ 3,900.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 3,900.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.5 ส.ค.2563

12 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน(กองคลัง)หมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 11,200         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.โอเอก๊อปปี้ เซอร์วิส หจก.โอเอก๊อปปี้ เซอร์วิส รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

SHARP MX-315AT งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 179/2563

รำคำเสนอ 11,200.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 11,200.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.5 ส.ค.2563

13 จดัซ้ือวัสดุยำนพำหนะ(กองช่ำง) 1,440           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อันดำมันกำรยำง ร้ำน อันดำมันกำรยำง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 180/2563
รำคำเสนอ 1,440.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,440.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.5 ส.ค.2563

14 จดัซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว(กองคลัง) 1,950           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 181/2563
รำคำเสนอ 1,950.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,950.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.5 ส.ค.2563

15 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน ( ส ำนักปลัด ) 8,640           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 182/2563
รำคำเสนอ 8,640.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 8,640.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.5 ส.ค.2563

43,006          
(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )

หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  สิงหำคม  พ.ศ. 2563

ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จังหวัดขอนแกน่



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

16 จดัซ้ือสมุดคู่มือกำรฝึกอบรม วัสดุเคร่ืองเขียน อปุกรณ์ 38,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เอสเอซีรุ่งเรืองพำณิชย์ ร้ำน เอสเอซีรุ่งเรืองพำณิชย์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กระเปำ๋ใส่เอกสำรและวัสดุอปุกรณ์กำรฝึกอบรมภำคปฏิบติั งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 183/2563

ตำมโครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบติักำรจติอำสำภัยพบิติัประจ ำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ปี 2563 รำคำเสนอ 38,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  38,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.6ส.ค.2563

17 จำ้งเหมำบริกำรพำหนะเหมำจำ่ยตำมโครงกำรค่ำกจิกรรม 2,500            วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอมร  อุดแก้ว นำยอมร  อุดแก้ว รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

พฒันำผู้เรียน จ ำนวน 1 คัน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 178/2563

รำคำเสนอ 2,500 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 2,500- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.6ส.ค.2563

18 จำ้งเหมำบริกำรจดัเตรียมอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 3,960            วิธีเฉพำะเจำะจง นำงมะณี  นำหวันิล นำงมะณี  นำหวันิล รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

และอำหำรกลำงวัน ตำมโครงกำรค่ำกจิกรรมพฒันำผู้เรียน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 179/2563

รำคำเสนอ 3,960 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 3,960- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.6ส.ค.2563

19 จำ้งเหมำบริกำรจดัท ำปำ้ยโครงกำรตำมโครงกำรฝึกอบรม 1,500           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เอสเอซีรุ่งเรืองพำณิชย์ ร้ำน เอสเอซีรุ่งเรืองพำณิชย์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ชุดปฏิบติักำรจติอำสำภัยพบิติัประจ ำองค์กรปกครองส่วน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 180/2563

ท้องถิน่ ปี 2563 รำคำเสนอ 1,500 บำท เป็นจ ำนวนเงิน  1,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.6ส.ค.2563

20 จำ้งเหมำบริกำรจดัเตรียมสถำนท่ีตำมโครงกำรฝึกอบรม 15,000         วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพนม  อนุประดิษฐ นำยพนม  อนุประดิษฐ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ชุดปฏิบติักำรจติอำสำภัยพบิติัประจ ำองค์กรปกครองส่วน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 181/2563

ท้องถิน่ ปี 2563 รำคำเสนอ 15,000 บำท เป็นจ ำนวนเงิน  15,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.6ส.ค.2563

21 จำ้งเหมำบริกำรจดัเตรียมอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 35,500          วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนิภำพร  ภำโนมัย นำงนิภำพร  ภำโนมัย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

และอำหำรกลำงวัน ตำมโครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบติักำร งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 182/2563

จิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ป2ี563(21-23 ส.ค.2563) รำคำเสนอ 35,500 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 35,500- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.6ส.ค.2563

22 จำ้งเหมำบริกำรจดัเตรียมอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 725               วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนิภำพร  ภำโนมัย นำงนิภำพร  ภำโนมัย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ไม่มีแอลกอฮอล์ส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมสภำสมัยสำมัญ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 183/2563

สมัยที่ 3 ป2ี563 รำคำเสนอ 725 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 725- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.6ส.ค.2563

97,185          

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน  สิงหำคม  พ.ศ. 2563
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

23 จำ้งเหมำบริกำรปรับปรุงแผนท่ีภำษีและทะเบยีนทรัพย์สิน 16,100          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสันติ  กำญบตุร นำยสันติ  กำญบตุร รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

(บนัทึกข้อมูลท่ีดินลงในโปรแกรมLTAX3000)ตำม งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 184/2563

พระรำชบญัญัติภำษีท่ีดินและส่ิงกอ่สร้ำง2563

จ ำนวน  4,600  แปลง รำคำเสนอ 16,100 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 16,100- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.13ส.ค.2563

24 จำ้งเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่มร่ำงเทศบญัญัติ 3,294            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สำครเซ็นเตอร์ ร้ำน สำครเซ็นเตอร์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณรำยจำ่ย 2564 เทศบำลต ำบลนำค ำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 185/2563

เทศบำลต ำบลนำค ำ รำคำเสนอ 3,294 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 3,294- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.19ส.ค.2563

25 จำ้งเหมำบริกำรจดัเตรียมอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 3,625            วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนิภำพร  ภำโนมัย นำงนิภำพร  ภำโนมัย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ไม่มีแอลกอฮอล์ส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมสภำสมัยสำมัญ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 186/2563

สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจ ำปี2563 รำคำเสนอ 3,625 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 3,625- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.20ส.ค.2563

26 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ส ำนักปลัด) 4,218           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 184/2563

รำคำเสนอ 4,218.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 4,218.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.21 ส.ค.2563

27 จัดซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว ( กองคลัง ) 4,325           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 185/2563

รำคำเสนอ 4,325.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 4,325.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.21 ส.ค.2563

28 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน ( กองคลัง ) 3,249           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 186/2563

รำคำเสนอ 3,249.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 3,249.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.21 ส.ค.2563

29 จัดซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว ( ส ำนักปลัด ) 5,444           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 187/2563

รำคำเสนอ 5,444.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 5,444.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.21 ส.ค.2563

40,255         

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  สิงหำคม  พ.ศ. 2563
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จังหวัดขอนแกน่

หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

30 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน ( กองกำรศึกษำ ) 1,013           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 188/2563

รำคำเสนอ 1,013.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 1,013.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.21 ส.ค.2563

31 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองสแกนเนอร์ (ส ำนักปลัด) 18,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เคพดีอทคอม ร้ำน เคพดีอทคอม รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

จ ำนวน 1 เคร่ือง งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 189/2563

รำคำเสนอ 18,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 18,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.24 ส.ค.2563

32 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง  (หนิคลุก) 28,900         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 190/2563

รำคำเสนอ 28,900.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 28,900.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.31 ส.ค.2563
47,913             

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  สิงหำคม  พ.ศ. 2563
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จังหวัดขอนแกน่



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

1 จ้ำงเหมำบริกำกู้ชีพ 12,000          วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทองม้วน  จันทร์โสม นำยทองม้วน  จันทร์โสม รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ประจ ำเดือน กันยำยน  2563 1ก.ย.-30ก.ย.63 หวัหน้ำชุดปฏิบติังำน หวัหน้ำชุดปฏิบติังำน งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 187/2563

รำคำเสนอ 12,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 12,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1ก.ย. 2563

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

ประจ ำเดือน กันยำยน  2563 1ก.ย.-30ก.ย.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 188/2563

รำคำเสนอ 18,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 17,400.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1ก.ย. 2563

3 จ้ำงเหมำบริกำรเคร่ืองจักร (รถไถ)ตำมโครงกำรจัดซ้ือ 2,500            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

วัสดุหนิคลุก งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 189/2563

รำคำเสนอ 2,500.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 2,500.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1ก.ย. 2563

4 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 8,520           วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

(ส ำนักปลัด) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 191/2563

ประจ ำเดือน กันยำยน  2563 1ก.ย.-30ก.ย.63 รำคำเสนอ 8,520.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 8,520.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1ก.ย. 2563

5 จดัซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชนท่ีมำติดต่อ 510              วิธีเฉพำะเจำะจง โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ โรงน้ ำด่ืมเนเจอร์วอเตอร์ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ประสำนงำนกับเทศบำลต ำบลนำค ำ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 193/2563

ประจ ำเดือน กันยำยน  2563 รำคำเสนอ 510.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 510.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1ก.ย. 2563

6 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 3,000           วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด บริษัท อุบลรัตน์บริกำร จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

กองช่ำงงำนเคหะและชุมชน บม 5872 ขอนแก่น งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 194/2563

ประจ ำเดือน กันยำยน  2563 1ก.ย.-30ก.ย.63 รำคำเสนอ 3,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 3,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1ก.ย. 2563

7 จัดซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว (ส ำนักปลัด) 5,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

(ถังน้ ำพลำสติก+อ่ำงซิเมนต์) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 195/2563

รำคำเสนอ 5,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 5,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.1ก.ย. 2563

49,530         

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2563
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

8 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน  ( ส ำนักปลัด ) 7,000           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 196/2563

รำคำเสนอ 7,000.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 7,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.10 ก.ย.2563

9 จัดซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว  ( ส ำนักปลัด ) 4,360           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ ร้ำน อุบลรัตน์ศึกษำ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 197/2563

รำคำเสนอ 4,360.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 4,360.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.10 ก.ย.2563

10 จัดซ้ือวัสดุ คอมพวิเตอร์ ( ส ำนักปลัด ) 17,085         วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

หมึกปร๊ินเตอร์งำนธุรกำรและงำนแผนฯ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 198/2563

รำคำเสนอ 17,085.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 17,085.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.10 ก.ย.2563

11 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน ( กองคลัง  ) 1,368           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 199/2563

รำคำเสนอ 1,368.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,368.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.10 ก.ย.2563

12 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน ( ส ำนักปลัด ) 5,820           วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด บ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น จ ำกัด รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 200/2563

รำคำเสนอ 5,820.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 5,820 บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.10 ก.ย.2563

13 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน ( กองคลัง ) 1,300           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 201/2563

รำคำเสนอ 1,300.- บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,300 บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.10 ก.ย.2563

14 จัดซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ(กองช่ำง) 50,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพย์เจริญขอนแก่น หจก.ทรัพย์เจริญขอนแก่น รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 202/2563

รำคำเสนอ 50,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน 50,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.10ก.ย.2563

86,933          
(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  กนัยำยน  พ.ศ. 2563
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จังหวัดขอนแกน่



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

15 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุชนิดมือถือ 36,000         วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.อำรยำเอ็นจิเนียร่ิง หจก.อำรยำเอ็นจิเนียร่ิง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

จ ำนวน 3 เคร่ือง (กองช่ำง)ขนำดก ำลังส่ง 5 วัตต์ งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 203/2563

รำคำเสนอ 36,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  36,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.10ก.ย.2563

16 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง (กองช่ำง)  ยำงมะตอย 81,200         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง ร้ำน พำนิชก่อสร้ำง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 204/2563

รำคำเสนอ 81,200.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  81,200.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.11ก.ย.2563

17 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรถยนต์บรรทุกน้ ำ 14,003.09     วิธีเฉพำะเจำะจง บ.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จ ำกัด บ.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จ ำกัด รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ทะเบยีน ผจ 7489 ขอนแก่น งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 190/2563

รำคำเสนอ14,003.09 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 14,003.09- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.10ก.ย.2563

18 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองตัดหญ้ำแบบรถเข็น 1,800.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน แดงกำรช่ำง ร้ำน แดงกำรช่ำง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

หมำยเลขครุภัณฑ์ 441-58-0006 โดยนำยสมชัย  ภูศรี โดยนำยสมชัย  ภูศรี งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 191/2563

รำคำเสนอ1,800 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 1,800- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.10ก.ย.2563

19 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์กองกำร 2,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน รุ่งประเสริฐพำณิชย์ ร้ำน รุ่งประเสริฐพำณิชย์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ศึกษำหมำยเลขครุภัณฑ์ 416-54-0020 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 192/2563

รำคำเสนอ2,000 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 2,000- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.11ก.ย.2563

20 จำ้งเหมำตำมโครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังเพือ่กำรเกษตร 96,000          วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สัมพนัธ์พำณิชย์ ร้ำน สัมพนัธ์พำณิชย์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

บำ้นนำค ำน้อย หมู่ที่ 12 (จ ำนวน 3 ช่วง)ต.นำค ำ งบกลำง งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 193/2563

รำคำเสนอ 96,000 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 96,000- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.11ก.ย.2563

21 จำ้งเหมำบริกำรจดัเตรียมอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 450               วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนิภำพร  ภำโนมัย นำงนิภำพร  ภำโนมัย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ส ำหรับคณะกรรมกำรประชุมติดตำมแผนรอบเดือนธ.ค.63 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 194/2563

(16 ก.ย. 2563) รำคำเสนอ 450 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 450- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.14ก.ย.2563

231,453        

หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  กนัยำยน  พ.ศ. 2563

ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จังหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )
หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง



ล ำดับ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ วิธีจดัซ้ือจดัจำ้ง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีเลือกโดยสังเขป หมำยเหตุ
ท่ี (รำคำกลำง) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีได้รับคัดเลือก

22 จำ้งเหมำบริกำรจดัเตรียมอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 3,000            วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวมะณี  นำหวันิล นำงสำวมะณี  นำหวันิล รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ตำมโครงกำรแข่งขันกฬีำเยำวชนต.นำค ำป2ี563 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 195/2563

จ ำนวน 120 ชุด ณ รร.หนองขำมพทิยำคม รำคำเสนอ 3,000 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 3,000- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.16ก.ย.2563

23 จำ้งเหมำบริกำรจดัเตรียมสถำนท่ีกำรแข่งขัน 4,600            วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอุมำพร  พรมย่อง นำงสำวอุมำพร  พรมย่อง รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ตำมโครงกำรแข่งขันกฬีำเยำวชนต.นำค ำป2ี563 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 196/2563

 ณ รร.หนองขำมพทิยำคม รำคำเสนอ 4,600 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 4,600- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.16ก.ย.2563

24 จำ้งเหมำบริกำรจดัท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 1,000            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน บำ้นปำ้ยสกุลชำย ร้ำน บำ้นปำ้ยสกุลชำย รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

ตำมโครงกำรแข่งขันกฬีำเยำวชนต.นำค ำป2ี563 งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 197/2563

 ณ รร.หนองขำมพทิยำคม รำคำเสนอ 1,000 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 1,000- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.16ก.ย.2563

25 จำ้งเหมำบริกำรย้ำยเคร่ืองปรับอำกำศพร้อมติดต้ัง 2,000            วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ณัฐวุฒิแอร์ไฟฟำ้ ร้ำน ณัฐวุฒิแอร์ไฟฟำ้ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

จ ำนวน 2 เคร่ือง งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 198/2563

รำคำเสนอ 2,000 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 2,000- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.16ก.ย.2563

26 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอำกำศขนำด24,000BTU 28,000         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ณัฐวุฒิแอร์ไฟฟำ้ ร้ำน ณัฐวุฒิแอร์ไฟฟำ้ รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

จ ำนวน 1 เคร่ือง งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 205/2563

รำคำเสนอ 28,000.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  28,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.16ก.ย.2563

27 จำ้งเหมำบริกำรจดัท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 750               วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สะบำยดีอุบลรัตน์ ร้ำน สะบำยดีอุบลรัตน์ รำคำที่จัดจ้ำงอยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

แผนท่ีภำษีงำนจดัเกบ็รำยได้(ขนำด 1.50x2.50 ม.)

งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 199/2563

รำคำเสนอ 750 บำท เปน็จ ำนวนเงิน 750- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.17ก.ย.2563

28 จดัซ้ือครุภัณฑ์งำนบำ้นงำนครัว คือตู้เย็นขนำด 5 คิวบกิ 6,500           วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง ร้ำน ชำตรีกำรช่ำง รำคำที่จัดซ้ืออยู่ในวงเงิน ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจำ้ง

จ ำนวน 1 เคร่ือง (กองคลัง) งบประมำณที่ต้ังไว้มีคุณภำพ เลขที่ 206/2563

รำคำเสนอ 6,500.- บำท เป็นจ ำนวนเงิน  6,000.- บำท คุณสมบติัเปน็ประโยชน์ต่อ ทต.นำค ำ ลว.23ก.ย.2563

45,850         

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบ เดือน  กนัยำยน  พ.ศ. 2563
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ   อ ำเภออบุลรัตน์   จังหวัดขอนแกน่

(    นำงณิศรำ    ทองโคตร   )


