
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๑ จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางขันทอง ๗,๐๐๐ นางขันทอง ๗,๐๐๐ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ทําความสะอาดสํานักงาน แจมสายพงษ แจมสายพงษ ตรงตามรายละเอียด

ประจําเดือน  ตุลาคม  2560 และเงื่อนไขที่กําหนด

๒ จางเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจํา ๔๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายภควัส  ศรีแกว 7,000.00    นายภควัส  ศรีแกว 7,000.00         เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ศุนยกูชีพกูภัย และหนวยแพทยฉุกเฉิน นายเสนห 7,000.00    นายเสนห 7,000.00         ตรงตามรายละเอียด

ประจําเดือน  ตุลาคม 2560 แจมสายพงษ แจมสายพงษ และเงื่อนไขที่กําหนด

นายสุริยา  ปงจันดี 7,000.00    นายสุริยา  ปงจันดี 7,000.00         

นายบรรชา กันหลี 7,000.00    นายบรรชา กันหลี 7,000.00         

นายปรีชา สุทธิ 7,000.00    นายปรีชา สุทธิ 7,000.00         

นายคมกฤษ ใจแขวง 7,000.00    นายคมกฤษ ใจแขวง 7,000.00         

นายสมบรูณ ภูปนคํา 7,000.00    นายสมบรูณ ภูปนคํา 7,000.00         

๓ จางเหมาพนักงานผช.จัดเก็บฯ 7,000 ตกลงราคา นางสาวเยาวรักษ 7,000 นางสาวเยาวรักษ 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  ตุลาคม  2560 วิไลเจริญกิจ วิไลเจริญกิจ ตรงตามรายละเอียด

๔ จางเหมาพนักงานผช.ธุรการโยธา 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉริยา จันอูน 7,000 นางสาวอัจฉริยา จันอูน 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน ตุลาคม  2560 ตรงตามรายละเอียด

5 จางเหมาบริการงานประชาสัมพันธ 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันตพร  อินเปน 7,000 นางสาวกันตพร  อินเปน 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  ตุลาคม  2560 ตรงตามรายละเอียด

๖ จางเหมาบริการงานบุคลากร ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยารัตน ๗,๐๐๐.๐๐ นางสาวธันยารัตน ๗,๐๐๐.๐๐ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  ตุลาคม  2560 ปองนันท ปองนันท ตรงตามรายละเอียด

รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี อําเภอนาหมื่น  จังหวัดนาน



งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง
๗ จัดจางเขาเลมขอบัญญัติ ๗,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพัฒนา ๗,๖๐๐.๐๐ นางพัฒนา ๗,๖๐๐.๐๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 01/2561 16ต.ค.61

ฝนพรมมินทร ฝนพรมมินทร ดังกลาวโดยตรง

๘ จัดจางทําปายไวนิล ๓,๔๕๐ เฉพาะเจาะจง รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง ๓,๔๕๐ รานพิชฌฆาปริ้นติ้ง ๓,๔๕๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 02/2561 17ต.ค.60

ดังกลาวโดยตรง

๙ จัดจางซอมบํารุงแอรรถยนต 36,165.13     เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุแพร ๓๖,๑๖๕ บ.อีซูซุแพร ๓๖,๑๖๕ เปนผูมีอาชีพรับจาง 03/2561 17ต.ค.60

ทะเบียน บจ 4610 ดังกลาวโดยตรง

๑๐ จัดจางซอมระบบคอมพิวเตอร ๒,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง รานเจทีคอมฯ 2,500 รานเจทีคอมฯ 2,500 เปนผูมีอาชีพรับจาง 04/2561 27ต.ค.60

พรอมติดตั้งเครื่องพิมพ ดังกลาวโดยตรง

๑๑ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๙,๘๖๕ เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตร 9,865 รานรวมมิตร 9,865 เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 01/2561 16ต.ค.60

ดังกลาวโดยตรง

๑๒ จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 7,145.00       เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตร 7,145.00    รานรวมมิตร 7,145.00         เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 02/2561/19ตค.60

ดังกลาวโดยตรง

13 จัดซื้อผาริ้ว 4,862.00       เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตร 4,862.00    รานรวมมิตร 4,862.00         เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 03/2561/19ต.ค.60

ดังกลาวโดยตรง

๑๔ จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางขันทอง ๗,๐๐๐ นางขันทอง ๗,๐๐๐ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ทําความสะอาดสํานักงาน แจมสายพงษ แจมสายพงษ ตรงตามรายละเอียด

ประจําเดือน  พฤศจิกายน  2560 และเงื่อนไขที่กําหนด

๑๕ จางเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานประจํา ๔๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายภควัส  ศรีแกว 7,000.00    นายภควัส  ศรีแกว 7,000.00         เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ศุนยกูชีพกูภัย และหนวยแพทยฉุกเฉิน นายเสนห 7,000.00    นายเสนห 7,000.00         ตรงตามรายละเอียด

ประจําเดือน  พฤศจิกายน  2560 แจมสายพงษ แจมสายพงษ และเงื่อนไขที่กําหนด

นายสุริยา  ปงจันดี 7,000.00    นายสุริยา  ปงจันดี 7,000.00         



ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

นายบรรชา กันหลี 7,000.00    นายบรรชา กันหลี 7,000.00         

นายปรีชา สุทธิ 7,000.00    นายปรีชา สุทธิ 7,000.00         

นายคมกฤษ ใจแขวง 7,000.00    นายคมกฤษ ใจแขวง 7,000.00         

นายสมบรูณ ภูปนคํา 7,000.00    นายสมบรูณ ภูปนคํา 7,000.00         

๑๖ จางเหมาพนักงานผช.จัดเก็บฯ 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวรักษ 7,000 นางสาวเยาวรักษ 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  พฤศจิกายน  2560 วิไลเจริญกิจ วิไลเจริญกิจ ตรงตามรายละเอียด

๑๗ จางเหมาพนักงานผช.ธุรการโยธา 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉริยา จันอูน 7,000 นางสาวอัจฉริยา จันอูน 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  พฤศจิกายน  2560 ตรงตามรายละเอียด

18 จางเหมาบริการงานประชาสัมพันธ 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันตพร  อินเปน 7,000 นางสาวกันตพร  อินเปน 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  พฤศจิกายน  2560 ตรงตามรายละเอียด

๑๙ จางเหมาบริการงานบุคลากร ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยารัตน ๗,๐๐๐.๐๐ นางสาวธันยารัตน ๗,๐๐๐.๐๐ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  พฤศจิกายน  2560 ปองนันท ปองนันท ตรงตามรายละเอียด

๒๐ จัดจางทําปายวัดนาคายี่เปง ๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน เออารเอ็ม ๙๐๐.๐๐ ราน เออารเอ็ม ๙๐๐.๐๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 05/2561 1พ.ย.60

ดังกลาวโดยตรง

๒๑ จัดจางประกอบอาหารถวายพระสงฆ ๕,๗๐๐ เฉพาะเจาะจง นางเกษร ธิมา ๕,๗๐๐ นางเกษร ธิมา ๕,๗๐๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 06/2561 3พ.ย.60

โครงการวัดนาคา ดังกลาวโดยตรง

๒๒ จางเหมาปรับปรุงศพด.เมืองลี ๖,๙๘๘ เฉพาะเจาะจง นายโสภิษฎ ฐานะ ๒,๙๘๘ นายโสภิษฎ ฐานะ ๖,๙๘๘ เปนผูมีอาชีพรับจาง 07/2561/3พ.ย.60

ดังกลาวโดยตรง

๒๓ จัดจางเหมาซอมรถยนต 10,406.20     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาแพร 10,406 น.ส.กฤชกรณ 10,406.20       เปนผูมีอาชีพรับจาง 08/2561/6พ.ย.61

หมายเลขทะเบียน กก3030 ยอดปา ดังกลาวโดยตรง

๒๔ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง ๑๐,๑๓๙ เฉพาะเจาะจง รานเทพบรูณกิจ 10,139 รานเทพบรูณกิจ 10,139 เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 04/2561/1พ.ย.60

ดังกลาวโดยตรง



ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๒๕ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด ๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง รานกัปตันไอที 5,000 รานกัปตันไอที 5,000 เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 05/2560/1พ.ย.60

ดังกลาวโดยตรง

๒๖ จัดซื้อวัสดุสังฆทานวัดนาคายี่เปง ๓,๑๖๖ เฉพาะเจาะจง นางสมคิด ธิเขียว 3,166 นางสมคิด ธิเขียว 3,166 เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 06/2561/3พ.ย.60

ดังกลาวโดยตรง

๒๗ จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ๗๐๐ เฉพาะเจาะจง รานกัปตันไอที 700 รานกัปตันไอที 700 เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 07/2561/10พ.ย.60

ดังกลาวโดยตรง

28 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ(หลอดไฟ) 2,200.00       เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตร 2,200.00    รานรวมมิตร 2,200.00         เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 08/2561/10พ.ย.60

ดังกลาวโดยตรง

29 จัดซื้อวัสดุตนไม 3,015.00       เฉพาะเจาะจง นายโสภิษฎ ฐานะ 3,015.00    นายโสภิษฎ ฐานะ 3,015.00         เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 09/2561/10พ.ย.60

ดังกลาวโดยตรง

30 จัดซื้อครุภัณฑเครื่องทําน้ํารอน-เย็น 9,980.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาธรรมฯ 9,980.00    หจก.ธนาธรรมฯ 99,820.00       เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 10/2561/29พ.ย.60

ดังกลาวโดยตรง

๓๑ จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางขันทอง ๗,๐๐๐ นางขันทอง ๗,๐๐๐ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ทําความสะอาดสํานักงาน แจมสายพงษ แจมสายพงษ ตรงตามรายละเอียด

ประจําเดือน  ธันวาคม  2560 และเงื่อนไขที่กําหนด

๓๒ จางเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานประจํา ๔๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายภควัส  ศรีแกว 7,000.00    นายภควัส  ศรีแกว 7,000.00         เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ศุนยกูชีพกูภัย และหนวยแพทยฉุกเฉิน นายเสนห 7,000.00    นายเสนห 7,000.00         ตรงตามรายละเอียด

ประจําเดือน  ธันวาคม  2560 แจมสายพงษ แจมสายพงษ และเงื่อนไขที่กําหนด

นายสุริยา  ปงจันดี 7,000.00    นายสุริยา  ปงจันดี 7,000.00         

นายบรรชา กันหลี 7,000.00    นายบรรชา กันหลี 7,000.00         

นายปรีชา สุทธิ 7,000.00    นายปรีชา สุทธิ 7,000.00         

นายคมกฤษ ใจแขวง 7,000.00    นายคมกฤษ ใจแขวง 7,000.00         



ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๓๓ จางเหมาพนักงานผช.จัดเก็บฯ 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวรักษ 7,000 นางสาวเยาวรักษ 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  ธันวาคม  2560 วิไลเจริญกิจ วิไลเจริญกิจ ตรงตามรายละเอียด

๓๔ จางเหมาพนักงานผช.ธุรการโยธา 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉริยา จันอูน 7,000 นางสาวอัจฉริยา จันอูน 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  ธันวาคม  2560 ตรงตามรายละเอียด

35 จางเหมาบริการงานประชาสัมพันธ 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันตพร  อินเปน 7,000 นางสาวกันตพร  อินเปน 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  ธันวาคม  2560 ตรงตามรายละเอียด

๓๖ จางเหมาบริการงานบุคลากร ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยารัตน ๗,๐๐๐.๐๐ นางสาวธันยารัตน ๗,๐๐๐.๐๐ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  ธันวาคม  2560 ปองนันท ปองนันท ตรงตามรายละเอียด

๓๗ จัดจางทําปฏิทินประจําป ๑๗,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง กิตติกองการพิมพ ๑๗,๕๐๐.๐๐ กิตติกองการพิมพ ๑๗,๕๐๐.๐๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 09/2561/1ธ.ค.60

ดังกลาวโดยตรง

๓๘ จัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ ๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง รานฟาใส ๙,๐๐๐ รานฟาใส ๙,๐๐๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 10/2561/6ธ.ค.60

ดังกลาวโดยตรง

๓๙ จัดจางทําปายปองกันอุบัติเหตุ ๓,๖๗๕ เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ๓,๖๗๕ น.ส.กฤชากรณ ๓,๖๗๕ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 11/2561/14ธ.ค.60

ยอดปา ยอดปา ดังกลาวโดยตรง

๔๐ จัดจางซอมบํารุงไฟฟาสาธารณะ ๒๐,๗๒๐ เฉพาะเจาะจง นายธีระศักดิ์ชัย 20,720 นายธีระศักดิ์ชัย 20,720 เปนผูมีอาชีพรับจาง 12/2560/18ธ.ค.60

ไชยบุญเรือง ไชยบุญเรือง ดังกลาวโดยตรง

๔๑ จัดจางเหมาประกอบอาหาร ๕,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง นางเกษร ธิมา 5,500 นางเกษร ธิมา 5,500 เปนผูมีอาชีพรับจาง 13/2561/26ธ.ค.60

เลี้ยงรองรองคณะ ดังกลาวโดยตรง

๔๒ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองการศึกษา ๓,๒๔๖ เฉพาะเจาะจง รานเทพบรูณกิจ 3,246 รานเทพบรูณกิจ 3,246 เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 11/2561/1ธ.ค.60

ดังกลาวโดยตรง

43 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร กองการศึกษา 2,400.00       เฉพาะเจาะจง รานกัปตันไอที 2,400.00    รานกัปตันไอที 2,400.00         เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 12/2561/4ธ.ค.60

ดังกลาวโดยตรง



ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

44 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว น้ําดื่ม 1,092.00       ตกลงราคา รานน้ําดื่มตาดหมอก 1,092.00    รานน้ําดื่มตาดหมอก 1,092.00         เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 13/2561/4ธ.ค.60

ดังกลาวโดยตรง

45 จัดซื้อวัสดุธงสีสมพรอมเสา 2,700.00       ตกลงราคา รานอังสนาการคา 2,700.00    รานอังสนาการคา 2,700.00         เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 14/2561/15ธ.ค.60

ดังกลาวโดยตรง

46 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 25,100.00     ตกลงราคา รานอังสนาการคา 25100 รานอังสนาการคา 25,100.00       เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 15/2561/15ธ.ค.60

ดังกลาวโดยตรง

๔๗ จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางขันทอง ๗,๐๐๐ นางขันทอง ๗,๐๐๐ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ทําความสะอาดสํานักงาน แจมสายพงษ แจมสายพงษ ตรงตามรายละเอียด

ประจําเดือน  มกราคม 2561 และเงื่อนไขที่กําหนด

๔๘ จางเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานประจํา ๔๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายภควัส  ศรีแกว 7,000.00    นายภควัส  ศรีแกว 7,000.00         เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ศุนยกูชีพกูภัย และหนวยแพทยฉุกเฉิน นายเสนห 7,000.00    นายเสนห 7,000.00         ตรงตามรายละเอียด

ประจําเดือน  มกราคม 2561 แจมสายพงษ แจมสายพงษ และเงื่อนไขที่กําหนด

นายสุริยา  ปงจันดี 7,000.00    นายสุริยา  ปงจันดี 7,000.00         

นายบรรชา กันหลี 7,000.00    นายบรรชา กันหลี 7,000.00         

นายปรีชา สุทธิ 7,000.00    นายปรีชา สุทธิ 7,000.00         

นายคมกฤษ ใจแขวง 7,000.00    นายคมกฤษ ใจแขวง 7,000.00         

นายสมบรูณ ภูปนคํา 7,000.00    นายสมบรูณ ภูปนคํา 7,000.00         

๔๙ จางเหมาพนักงานผช.จัดเก็บฯ 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวรักษ 7,000 นางสาวเยาวรักษ 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  มกราคม 2561 วิไลเจริญกิจ วิไลเจริญกิจ ตรงตามรายละเอียด

๕๐ จางเหมาพนักงานผช.ธุรการโยธา 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉริยา จันอูน 7,000 นางสาวอัจฉริยา จันอูน 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  มกราคม 2561 ตรงตามรายละเอียด

51 จางเหมาบริการงานประชาสัมพันธ 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันตพร  อินเปน 7,000 นางสาวกันตพร  อินเปน 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  มกราคม 2561 ตรงตามรายละเอียด



ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๕๒ จางเหมาบริการงานบุคลากร ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยารัตน ๗,๐๐๐.๐๐ นางสาวธันยารัตน ๗,๐๐๐.๐๐ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  มกราคม 2561 ปองนันท ปองนันท ตรงตามรายละเอียด

๕๓ จางเหมาจัดทําปายตลาดประชารัฐ ๕๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ๕๖๐.๐๐ น.ส.กฤชากรณ ๕๖๐.๐๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 14/2561/5ม.ค.61

ยอดปา ยอดปา ดังกลาวโดยตรง

๕๔ จัดจางทําปายประชุมสัญจร ๓๐๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ๓๐๐ น.ส.กฤชากรณ ๓๐๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 15/2561/5ม.ค.61

ยอดปา ยอดปา ดังกลาวโดยตรง

๕๕ จางเหมาบริการหุมเบาะรถยนต ๙,๐๙๐ เฉพาะเจาะจง บ.รอยัล เลเธอรโปรดัก ๙,๐๙๐ บ.รอยัล เลเธอรโปรดัก ๙,๐๙๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 16/2561/11ม.ค.61

สวนกลาง กก 3030 ดังกลาวโดยตรง

๕๖ จัดจางซอมบํารุงไฟฟาและวิทยุ ๒,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง รานฟาใส 2,500 รานฟาใส 2,500 เปนผูมีอาชีพรับจาง 17/2561/31ม.ค.61

(โทรทัศน) ดังกลาวโดยตรง

๕๗ จัดจางซอมบํารุงรถยนต กก3030 ๒๗,๖๘๐ เฉพาะเจาะจง อูชางหวง 27,680 อูชางหวง 27,680 เปนผูมีอาชีพรับจาง 18/2561/31ม.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๕๘ จัดจางประกอบอาหารเลี้ยงรับรอง 2,000.00       เฉพาะเจาะจง นางวุน นันยะ 2,000.00    นางวุน นันะ 2,000.00         เปนผูมีอาชีพรับจาง 19/2561/31ม.ค.61

จนท.กรมสงเสริมฯ ดังกลาวโดยตรง

๕๙ จัดซื้อวัสดุยานพหนะและขนสง 17,700.00     เฉพาะเจาะจง รานชางเผือก 17700.00 รานชางเผือก 17,700.00       เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 16/2561/29ม.ค.61

ประดับยนต ประดับยนต ดังกลาวโดยตรง

60 จัดซื้อวัสดุงานสืบชะตาขาว ม.1 2,200.00       เฉพาะเจาะจง นางบัวลม ศรีแกว 2,200.00    นางบัวลม ศรีแกว 2,200.00         เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 17/2561/31ม.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

61 จัดซื้อวัสดุโครงการสืบชะตาว 3,576.00       เฉพาะเจาะจง นายเริง ศรีแกว 3,576.00    นายเริง ศรีแกว 3,576.00         เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 18/2561/31ม.ค.61

(ชุดสังฆทาน) ดังกลาวโดยตรง



ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๖๒ จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางขันทอง ๗,๐๐๐ นางขันทอง ๗,๐๐๐ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ทําความสะอาดสํานักงาน แจมสายพงษ แจมสายพงษ ตรงตามรายละเอียด

ประจําเดือน  กุมภาพันธ 2561 และเงื่อนไขที่กําหนด

๖๓ จางเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานประจํา ๔๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายภควัส  ศรีแกว 7,000.00    นายภควัส  ศรีแกว 7,000.00         เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ศุนยกูชีพกูภัย และหนวยแพทยฉุกเฉิน นายเสนห 7,000.00    นายเสนห 7,000.00         ตรงตามรายละเอียด

ประจําเดือน  กุมภาพันธ 2561 แจมสายพงษ แจมสายพงษ และเงื่อนไขที่กําหนด

นายสุริยา  ปงจันดี 7,000.00    นายสุริยา  ปงจันดี 7,000.00         

นายบรรชา กันหลี 7,000.00    นายบรรชา กันหลี 7,000.00         

นายปรีชา สุทธิ 7,000.00    นายปรีชา สุทธิ 7,000.00         

นายคมกฤษ ใจแขวง 7,000.00    นายคมกฤษ ใจแขวง 7,000.00         

นายสมบรูณ ภูปนคํา 7,000.00    นายสมบรูณ ภูปนคํา 7,000.00         

๖๔ จางเหมาพนักงานผช.จัดเก็บฯ 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวรักษ 7,000 นางสาวเยาวรักษ 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  กุมภาพันธ 2561 วิไลเจริญกิจ วิไลเจริญกิจ ตรงตามรายละเอียด

๖๕ จางเหมาพนักงานผช.ธุรการโยธา 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉริยา จันอูน 7,000 นางสาวอัจฉริยา จันอูน 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  กุมภาพันธ 2561 ตรงตามรายละเอียด

66 จางเหมาบริการงานประชาสัมพันธ 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันตพร  อินเปน 7,000 นางสาวกันตพร  อินเปน 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  กุมภาพันธ 2561 ตรงตามรายละเอียด

๖๗ จางเหมาบริการงานบุคลากร ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยารัตน ๗,๐๐๐.๐๐ นางสาวธันยารัตน ๗,๐๐๐.๐๐ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  กุมภาพันธ 2561 ปองนันท ปองนันท ตรงตามรายละเอียด

๖๘ จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ๑๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน ธ ขวัญนคร ๑๒,๐๐๐ ราน ธ ขวัญนคร ๑๒,๐๐๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 19/2561/1ก.พ.61

ดังกลาวโดยตรง



ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๖๙ จัดซิ้อวัสดุสํานักงาน(น้ําดื่ม) ๒,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มตาดหมอก 2,400 รานน้ําดื่มตาดหมอก 2,400 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 19/2561/1ก.พ.61

ดังกลาวโดยตรง

๗๐ จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว(ศึกษาฯ) ๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง รานเทพบรูณกิจ ๕,๐๐๐ รานเทพบรูณกิจ ๕,๐๐๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 20/2561/5ก.พ.61

ดังกลาวโดยตรง

๗๑ จัดซื้อวัสดุคอมฯ กองชาง ๒๒,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เคทีคอมฯ ๒๒,๖๐๐ หจก.เคทีคอมฯ ๒๒,๖๐๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 21/2561/5ก.พ.61

ดังกลาวโดยตรง

๗๒ จัดซื้อวัสดุคอมฯ สํานักปลัด ๑๓,๑๐๐ เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตร ๑๓,๑๐๐ รานรวมมิตร ๑๓,๑๐๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 22/2561/7ก.พ.61

ดังกลาวโดยตรง

๗๒ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด ๙,๐๗๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตร ๙,๐๗๙.๐๐ รานรวมมิตร ๙,๐๗๙.๐๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 23/2561/7ก.พ.61

ดังกลาวโดยตรง

๗๔ จัดซื้อวัสดุคอมฯ กองชาง ๔,๔๘๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เคทีคอมฯ 4,480.00    หจก.เคทีคอมฯ 4,480.00         เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 24/2561/7ก.พ.61

ดังกลาวโดยตรง

๗๕ จัดซื้อวัสดุธงชาติ ๓,๙๐๐ เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตร 3,900.00    รานรวมมิตร 3,900.00         เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 25/2561/13ก.พ.61

ดังกลาวโดยตรง

๗๖ จัดซื้อวัสดุโครงการยาเสพติด 845 เฉพาะเจาะจง รานทวีโชคการคา 845 รานทวีโชคการคา 845 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 26/2561/13ก.พ.61

ดังกลาวโดยตรง

๗๗ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองการศึกษาฯ 165 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอาสาฯ 165 โรงพิมพอาสาฯ 165 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 27/2561/14ก.พ.61

ดังกลาวโดยตรง

๗๘ จัดซื้อวัสดุกอสราง กองชาง 35,157 เฉพาะเจาะจง รานจําปการคา 35,157 รานจําปการคา 35,157 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 28/2561/14ก.พ.61

ดังกลาวโดยตรง



ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๗๙ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 5,500 เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตร 5,500 รานรวมมิตร 5,500 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 29/2561/14ก.พ.61

ดังกลาวโดยตรง

๘๐ จัดซื้อวัสดุโครงการกีฬา(น้ําดื่ม) 1,450 เฉพาะเจาะจง นายณภัณ สุทธิ 1,450 นายณภัณ สุทธิ 1,450 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 30/2561/24ก.พ.61

ดังกลาวโดยตรง

๘๑ จัดซื้อวัสดุโครงการกีฬา 3,506 เฉพาะเจาะจง นางสมคิด ธิเขียว 3,506 นางสมคิด ธิเขียว 3,506 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 31/2561/24ก.พ.61

ดังกลาวโดยตรง

๘๒ จัดซื้อวัสดุโครงการนมัสการพระธาตุ 5,093 เฉพาะเจาะจง นางสมคิด ธิเขียว 5,093 นางสมคิด ธิเขียว 5,093 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 32/2561/28ก.พ.61

เมืองลีศรีน้ําอูน ดังกลาวโดยตรง

๘๓ จัดซื้อวัสดุโครงการนมัสการพระธาตุ 550 เฉพาะเจาะจง นายเริง ศรีแกว 550 นายเริง ศรีแกว 550 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 33/2561/28ก.พ.61

เมืองลีศรีน้ําอูน(น้ําดื่ม/น้ําแข็ง) ดังกลาวโดยตรง

๘๔ จัดจางประกอบอาหารโครงการ 3,000 เฉพาะเจาะจง นางเกษร ธิมา 3,000 นางเกษร ธิมา 3,000 เปนผูมีอาชีพรับจางงาน 20/2561/1ก.พ.61

สืบชะตาขาว ดังกลาวโดยตรง

๘๕ จัดจางซอมบํารุงคอมฯ กองชาง 1,050 เฉพาะเจาะจง หจก.เคทีคอมฯ 1,050 หจก.เคทีคอมฯ 1,050 เปนผูมีอาชีพรับจางงาน 21/2561/5ก.พ.61

ดังกลาวโดยตรง

๘๖ จัดจางประกอบอาหารประชุมสภาฯ 5,000 เฉพาะเจาะจง นางวุน นันยะ 5,000 นางวุน นันยะ 5,000 เปนผูมีอาชีพรับจางงาน 22/2561/7ก.พ.61

ดังกลาวโดยตรง

๘๗ จัดจางทําตรายางสํานักงาน 350 เฉพาะเจาะจง รานสมภพ 350 รานสมภพ 350 เปนผูมีอาชีพรับจางงาน 23/2561/8ก.พ.61

ดังกลาวโดยตรง

๘๘ จัดจางประกอบอาหารโครงการ 6,500 เฉพาะเจาะจง นางบุญนํา ปองนันท 6,500 นางบุญนํา ปองนันท 6,500 เปนผูมีอาชีพรับจางงาน 24/2561/17ก.พ.61

เยาวชนรวมใจตานภัยยาเสพติด ดังกลาวโดยตรง



ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๘๙ จัดจางทําปายโครงการ 800 เฉพาะเจาะจง ราน เอ อาร เอ็ม 800 ราน เอ อาร เอ็ม 800 เปนผูมีอาชีพรับจางงาน 25/2561/21ก.พ.61

เยาวชนรวมใจตานภัยยาเสพติด ดังกลาวโดยตรง

๙๐ จัดจางประกอบอาหารสําหรับ 1,000 เฉพาะเจาะจง นางเกษร ธิมา 1,000 นางเกษร ธิมา 1,000 เปนผูมีอาชีพรับจางงาน 26/2561/22ก.พ.61

คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่โครงการ ดังกลาวโดยตรง

เยาวชนรวมใจตานภัยยาเสพติด

๙๐ จัดจางจัดเตรียมสถาที่โครงการ 8,750 เฉพาะเจาะจง นางบัวลอย ทะแขวง 7,850 นางบัวลอย ทะแขวง 8,750 เปนผูมีอาชีพรับจางงาน 27/2561/23ก.พ.61

เยาวชนรวมใจตานภัยยาเสพติด ดังกลาวโดยตรง

๙๒ จัดจางเหมาเคร่ืองเสียงกองอํานวยการ 3,500 เฉพาะเจาะจง นางดาวเทียม ธิเขียว 3,500 นางดาวเทียม ธิเขียว 3,500 เปนผูมีอาชีพรับจางงาน 28/2561/23ก.พ.61

โครงการแขงขันกีฬาปรําจําตําบลเมืองลี ดังกลาวโดยตรง

๙๓ จัดจางทําปายโครงการพระธาตุ 900 เฉพาะเจาะจง ราน เอ อาร เอ็ม 900 ราน เอ อาร เอ็ม 900 เปนผูมีอาชีพรับจางงาน 29/2561/26ก.พ.61

เมืองลีศรีน้ําอูน ดังกลาวโดยตรง

๙๔ จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางขันทอง ๗,๐๐๐ นางขันทอง ๗,๐๐๐ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ทําความสะอาดสํานักงาน แจมสายพงษ แจมสายพงษ ตรงตามรายละเอียด

ประจําเดือน  มีนาคม 2561 และเงื่อนไขที่กําหนด

๙๕ จางเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานประจํา ๔๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายภควัส  ศรีแกว 7,000.00    นายภควัส  ศรีแกว 7,000.00         เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ศุนยกูชีพกูภัย และหนวยแพทยฉุกเฉิน นายเสนห 7,000.00    นายเสนห 7,000.00         ตรงตามรายละเอียด

ประจําเดือน  มีนาคม 2561 แจมสายพงษ แจมสายพงษ และเงื่อนไขที่กําหนด

นายสุริยา  ปงจันดี 7,000.00    นายสุริยา  ปงจันดี 7,000.00         

นายบรรชา กันหลี 7,000.00    นายบรรชา กันหลี 7,000.00         

นายปรีชา สุทธิ 7,000.00    นายปรีชา สุทธิ 7,000.00         

นายคมกฤษ ใจแขวง 7,000.00    นายคมกฤษ ใจแขวง 7,000.00         

นายสมบรูณ ภูปนคํา 7,000.00    นายสมบรูณ ภูปนคํา 7,000.00         



ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๙๖ จางเหมาพนักงานผช.จัดเก็บฯ 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวรักษ 7,000 นางสาวเยาวรักษ 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  มีนาคม 2561 วิไลเจริญกิจ วิไลเจริญกิจ ตรงตามรายละเอียด

๙๗ จางเหมาพนักงานผช.ธุรการโยธา 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉริยา จันอูน 7,000 นางสาวอัจฉริยา จันอูน 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  มีนาคม 2561 ตรงตามรายละเอียด

98 จางเหมาบริการงานประชาสัมพันธ 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันตพร  อินเปน 7,000 นางสาวกันตพร  อินเปน 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  มีนาคม 2561 ตรงตามรายละเอียด

๙๙ จางเหมาบริการงานบุคลากร ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยารัตน ๗,๐๐๐.๐๐ นางสาวธันยารัตน ๗,๐๐๐.๐๐ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  มีนาคม 2561 ปองนันท ปองนันท ตรงตามรายละเอียด

๑๐๐ จัดซื้อวัสดุโครงการบริหารจัดการ ๙,๙๙๙ เฉพาะเจาะจง รานเทพบรูณกิจ ๙,๙๙๙ รานเทพบรูณกิจ ๙,๙๙๙ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 34/2561/9มี.ค.61

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองลี ดังกลาวโดยตรง

๑๐๑ จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ๔,๙๙๐ เฉพาะเจาะจง รานเทพบรูณกิจ ๔,๙๙๐ รานเทพบรูณกิจ ๔,๙๙๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 35/2561/9มี.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๐๒ จัดซื้อครุภัณฑเครื่องตัดหญา ๙,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง รานสนั่นการชาง ๙,๕๐๐ รานสน่ันการชาง ๙,๕๐๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 36/2561/28มี.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๐๓ จัดซื้อวัสดุโครงการปองกัน ๕๐๐ เฉพาะเจาะจง รานเสริมปานเจริญการคา ๕๐๐ รานเสริมปานเจริญการคา ๕๐๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 37/2561/20มี.ค.61

และแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน ดังกลาวโดยตรง

๑๐๔ จัดซื้อวัสดุสํานักงานปลัด ๙,๐๗๗ เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตร ๙,๐๗๗ รานรวมมิตร ๙,๐๗๗ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 38/2561/20มี.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๐๕ จัดซื้อวัสดุคอมฯสํานักปลัด ๗,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตร ๗,๖๐๐ รานรวมมิตร ๗,๖๐๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 39/2561/20มี.ค.61

ดังกลาวโดยตรง



ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๑๐๖ จัดจางซอมบํารุงรถยนต บจ4610 ๕๙,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง อูชางหวง 59600 อูชางหวง 59,600.00       เปนผูมีอาชีพรับจาง 29/2561/16มี.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๐๗ จัดจางทําปายโครงการแผนพัฒนา 450.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ 450.00       น.ส.กฤชากรณ 450.00            เปนผูมีอาชีพรับจาง 30/2561/19มี.ค.61

ทองถ่ิน4ป ยอดปา ยอดปา ดังกลาวโดยตรง

108 จัดจางซอมบํารุงรถยนตสวนกลาง 3,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เฟองเจริญยนต 3,400.00    หจก.เฟองเจริญยนต 3,400.00         เปนผูมีอาชีพรับจาง 32/2561/20มี.ค.61

กก 3030 ดังกลาวโดยตรง

๑๐๙ จัดจางทําปายพระฉายาลักษณ ๒,๑๐๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ๒,๑๐๐ น.ส.กฤชากรณ ๒,๑๐๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 33/2561/21มี.ค.61

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ยอดปา ยอดปา ดังกลาวโดยตรง

๑๑๐ จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางขันทอง ๗,๐๐๐ นางขันทอง ๗,๐๐๐ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ทําความสะอาดสํานักงาน แจมสายพงษ แจมสายพงษ ตรงตามรายละเอียด

ประจําเดือน  เมษายน 2561 และเงื่อนไขที่กําหนด

๑๑๑ จางเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจํา ๔๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายภควัส  ศรีแกว 7,000.00    นายภควัส  ศรีแกว 7,000.00         เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ศุนยกูชีพกูภัย และหนวยแพทยฉุกเฉิน นายเสนห 7,000.00    นายเสนห 7,000.00         ตรงตามรายละเอียด

ประจําเดือน  เมษายน 2561 แจมสายพงษ แจมสายพงษ และเงื่อนไขที่กําหนด

นายสุริยา  ปงจันดี 7,000.00    นายสุริยา  ปงจันดี 7,000.00         

นายบรรชา กันหลี 7,000.00    นายบรรชา กันหลี 7,000.00         

นายปรีชา สุทธิ 7,000.00    นายปรีชา สุทธิ 7,000.00         

นายคมกฤษ ใจแขวง 7,000.00    นายคมกฤษ ใจแขวง 7,000.00         

นายสมบรูณ ภูปนคํา 7,000.00    นายสมบรูณ ภูปนคํา 7,000.00         

๑๑๒ จางเหมาพนักงานผช.จัดเก็บฯ 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวรักษ 7,000 นางสาวเยาวรักษ 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  เมษายน 2561 วิไลเจริญกิจ วิไลเจริญกิจ ตรงตามรายละเอียด

๑๑๓ จางเหมาพนักงานผช.ธุรการโยธา 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉริยา จันอูน 7,000 นางสาวอัจฉริยา จันอูน 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  เมษายน 2561 ตรงตามรายละเอียด



ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

114 จางเหมาบริการงานประชาสัมพันธ 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันตพร  อินเปน 7,000 นางสาวกันตพร  อินเปน 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  เมษายน 2561 ตรงตามรายละเอียด

๑๑๕ จางเหมาบริการงานบุคลากร ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยารัตน ๗,๐๐๐.๐๐ นางสาวธันยารัตน ๗,๐๐๐.๐๐ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  เมษายน 2561 ปองนันท ปองนันท ตรงตามรายละเอียด

๑๑๖ จัดซื้อวัสดุคอมฯ(สายจอคอมฯ) ๒๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เจทีคอมฯ ๒๐๐ หจก.เจทีคอมฯ ๒๐๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 41/2561/9เม.ย.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๑๗ จัดซื้อวัสดุโครงการปใหมเมือง ๓,๑๖๐ เฉพาะเจาะจง นายณภัทร สุทธิ ๓,๑๖๐ นายณภัทร สุทธิ ๓,๑๖๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 42/2561/11เม.ย.61

(น้ําดื่ม/น้ําแข็ง) ดังกลาวโดยตรง

๑๑๘ จัดซื้อวัสดุโครงการปใหมเมือง ๗,๕๙๑ เฉพาะเจาะจง นางสมคิด ธิเขียว 7,591 นางสมคิด ธิเขียว 7,591 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 43/2561/11เม.ย.61

(วัสดุอุปกรณ) ดังกลาวโดยตรง

๑๑๙ จัดซื้อวัสดุปองกันและลดอุบัติเหตุ ๑,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง รานอังสนาการคา ๑,๒๐๐ รานอังสนาการคา ๑,๒๐๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 44/2561/11เม.ย.61

ทางถนน ดังกลาวโดยตรง

๑๒๐ จัดจางทํานิทรรศการสมเด็จพระเจา ๑,๙๕๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ยอดปา ๑,๙๕๐ น.ส.กฤชากรณ ยอดปา ๑,๙๕๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 34/2561/2เม.ย.61

อยูหัว ร.10 ดังกลาวโดยตรง

๑๒๑ จางเหมาจัดทําพานพุมดอกไมสด ๖,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางเกษร ธิมา ๖,๐๐๐ นางเกษร ธิมา ๖,๐๐๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 35/2561/3เม.ย.61

และตกแตงสถานที่วันจักรี ดังกลาวโดยตรง

๑๒๒ จางเหมาประกอบอาหารถวายพระ ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางหวัง นันยะ ๒,๐๐๐ นางหวัง นันยะ ๒,๐๐๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 36/2561/3เม.ย.61

โครงการวันจักรี ดังกลาวโดยตรง

๑๒๓ จัดทําปายโครงการงานวันจักรี ๑,๐๒๕ เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ยอดปา 1,025.00    น.ส.กฤชากรณ ยอดปา 1,025.00         เปนผูมีอาชีพรับจาง 37/2561/3เม.ย.61

ดังกลาวโดยตรง



ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๑๒๔ จัดจางทําปายโครงการลดอุบัติเหตุ ๘,๘๕๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ยอดปา 8,850 น.ส.กฤชากรณ ยอดปา 8,850 เปนผูมีอาชีพรับจาง 38/25614/5เม.ย.61

ในชวงเทศกาล ดังกลาวโดยตรง

๑๒๕ จัดจางทําปายโครงการมวนใจปใหมเมือง ๑,๒๖๐ เฉพาะเจาะจง รานเอ อาร เอ็ม ๑,๒๖๐ รานเอ อาร เอ็ม ๑,๒๖๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 39/2561/9เม.ย.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๒๖ จัดจางเหมาเครื่องเสียงโครงการ ๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางดาวเทียม ธิเขียว 4,000 นางดาวเทียม ธิเขียว 4,000 เปนผูมีอาชีพรับจาง 40/2561/11เม.ย.61

มวนใจปใหมเมือง ดังกลาวโดยตรง

๑๒๗ จัดจางซอมบํารุงรถรับ-สงนักเรียน ๑๔,๒๘๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เฟองเจริญยนต 14,280 หจก.เฟองเจริญยนต 14,280.00       เปนผูมีอาชีพรับจาง 41/2561/19เม.ย.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๒๘ จัดจางซอมบํารุงรถยนตพยาบาล ๔,๖๖๕ เฉพาะเจาะจง หจก.เฟองเจริญยนต 4,665.00    หจก.เฟองเจริญยนต 4,665.00         เปนผูมีอาชีพรับจาง 42/2561/19เม.ย.61

กง 7580 ดังกลาวโดยตรง

๑๒๙ จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางขันทอง ๗,๐๐๐ นางขันทอง ๗,๐๐๐ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ทําความสะอาดสํานักงาน แจมสายพงษ แจมสายพงษ ตรงตามรายละเอียด

ประจําเดือน  พฤษภาคม 2561 และเงื่อนไขที่กําหนด

๑๓๐ จางเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจํา ๔๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายภควัส  ศรีแกว 7,000.00    นายภควัส  ศรีแกว 7,000.00         เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ศุนยกูชีพกูภัย และหนวยแพทยฉุกเฉิน นายเสนห 7,000.00    นายเสนห 7,000.00         ตรงตามรายละเอียด

ประจําเดือน  พฤษภาคม 2561 แจมสายพงษ แจมสายพงษ และเงื่อนไขที่กําหนด

นายสุริยา  ปงจันดี 7,000.00    นายสุริยา  ปงจันดี 7,000.00         

นายบรรชา กันหลี 7,000.00    นายบรรชา กันหลี 7,000.00         

นายปรีชา สุทธิ 7,000.00    นายปรีชา สุทธิ 7,000.00         

นายคมกฤษ ใจแขวง 7,000.00    นายคมกฤษ ใจแขวง 7,000.00         

นายสมบรูณ ภูปนคํา 7,000.00    นายสมบรูณ ภูปนคํา 7,000.00         

๑๓๑ จางเหมาพนักงานผช.จัดเก็บฯ 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวรักษ 7,000 นางสาวเยาวรักษ 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  พฤษภาคม 2561 วิไลเจริญกิจ วิไลเจริญกิจ ตรงตามรายละเอียด



ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๑๓๒ จางเหมาพนักงานผช.ธุรการโยธา 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉริยา จันอูน 7,000 นางสาวอัจฉริยา จันอูน 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  พฤษภาคม 2561 ตรงตามรายละเอียด

133 จางเหมาบริการงานประชาสัมพันธ 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันตพร  อินเปน 7,000 นางสาวกันตพร  อินเปน 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  พฤษภาคม 2561 ตรงตามรายละเอียด

๑๓๔ จางเหมาบริการงานบุคลากร ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยารัตน ๗,๐๐๐.๐๐ นางสาวธันยารัตน ๗,๐๐๐.๐๐ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  พฤษภาคม 2561 ปองนันท ปองนันท ตรงตามรายละเอียด

๑๓๕ จัดซื้อวัสดุแบตเตอรี่ ๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง รานนาหลวงอะไหล ๓,๐๐๐ รานนาหลวงอะไหล ๓,๐๐๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 45/2561/10พ.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๓๖ จัดซื้อวัสดุโครงการฝกอบรมใหความ ๑,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสมคิด ธิเขียว ๑,๘๐๐ นางสมคิด ธิเขียว ๑,๘๐๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 45/2561/15พ.ค.61

รูเก่ียวกับสุขภาพ ดังกลาวโดยตรง

๑๓๗ จัดซื้อวัสดุคอมฯสํานักปลัด ๔,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง รานเจทีคอมฯ ๔,๘๐๐ รานเจทีคอมฯ ๔,๘๐๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 47/2561/11พ.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๓๘ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด ๑๐,๙๓๐ เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตร 10,930 รานรวมมิตร 10,930 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 48/2561/11พ.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๓๙ จัดซื้อครุภัณฑคอมฯสํานักปลัด ๖๔,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เคทีคอมฯ 64,300 หจก.เคทีคอมฯ 64,300 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 49/2561/22พ.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๔๐ จัดซื้อครุภัณฑคอมฯ กองคลัง ๑๕,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เคทีคอมฯ ๑๕,๖๐๐ หจก.เคทีคอมฯ ๑๕,๖๐๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 50/2561/22พ.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๔๑ จัดซื้อวัสดุคอมฯกองการศึกษา ๗,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง รานเจทีคอมฯ ๗,๔๐๐ รานเจทีคอมฯ ๗,๔๐๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 51/2561/23พ.ค.61

ดังกลาวโดยตรง



ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๑๔๒ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ๖,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เฟองเจริญยนต ๖,๘๐๐ หจก.เฟองเจริญยนต ๖,๘๐๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 52/2561/23พ.ค.61

(ยางรถยนต) ดังกลาวโดยตรง

๑๔๓ จัดซื้อวัสดุคอมฯกองชาง ๒,๔๙๐ เฉพาะเจาะจง รานเทพบรูณกิจ ๒,๔๙๐ รานเทพบรูณกิจ ๒,๔๙๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 53/2561/28พ.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๔๔ จัดซื้อวัสดุโครงการไหวสาผาชาง ๕,๓๙๒ เฉพาะเจาะจง รานเสริมปานการคา ๕,๓๙๒ รานเสริมปานการคา ๕,๓๙๒ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 54/2561/28พ.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๔๕ จัดจางประกอบอาหารงานประชุมสภา ๓,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง นางเกษร ธิมา 3,400.00    นางเกษร ธิมา 3,400.00         เปนผูมีอาชีพรับจาง 42/2561/4พ.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๔๖ จัดจางซอมบํารุงกลองวงจรปด ๙,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง รานฟาใส 9,600.00    รานฟาใส 9,600.00         เปนผูมีอาชีพรับจาง 43/2561/4พ.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๔๗ จัดจางทําปายโครงการฝกอบรมให ๔๕๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ยอดปา 450 น.ส.กฤชากรณ ยอดปา 450 เปนผูมีอาชีพรับจาง 44/2561/9พ.ค.61

ความรูดานสุขภาพ ดังกลาวโดยตรง

148 จัดจางทําปายโครงการประชาคมขยะ ๓๐๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ยอดปา 300 น.ส.กฤชากรณ ยอดปา 300 เปนผูมีอาชีพรับจาง 44/2561/10พ.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๔๙ จัดจางเหมายายแผงควบคุมวงจร ๑๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง รานฟาใส ๑๔,๐๐๐ รานฟาใส ๑๔,๐๐๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 45/2561/21พ.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๕๐ จางเหมาทําปายโครงการสงเสริม ๗๕๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ยอดปา ๗๕๐ น.ส.กฤชากรณ ยอดปา ๗๕๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 45/2561/21พ.ค.61

แหลงทองเที่ยว ดังกลาวโดยตรง

๑๕๑ จางเหมาบริการทุบผนังหองกองคลัง ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง รานฟาใส 10,000 รานฟาใส 10,000.00       เปนผูมีอาชีพรับจาง 46/2561/21พ.ค.61

ดังกลาวโดยตรง



ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

152 จัดจางซอมบํารุงรถยนต กองชาง 59,600 เฉพาะเจาะจง อูชางหวงบานใหม 59,600 อูชางหวงบานใหม 59,600.00       เปนผูมีอาชีพรับจาง 47/2561/17พ.ค.61

ทะเบียน4610 ดังกลาวโดยตรง

153 จัดจางซอมครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ 1,500 เฉพาะเจาะจง รานฟาใส 1,500.00    รานฟาใส 1,500.00         เปนผูมีอาชีพรับจาง 48/2561/17พ.ค.61

สํานักปลัด ดังกลาวโดยตรง

154 จัดจางซอมเครื่องปริ้นเตอร กองชาง 2,500.00       เฉพาะเจาะจง รานเจทีคอมฯ 2,500.00    รานเจทีคอมฯ 2,500.00         เปนผูมีอาชีพรับจาง 49/2561/21พ.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

155 จัดจางซอมบํารุงรถรับ-สงนักเรียน 1,260.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เฟองเจริญยนต 1,260.00    หจก.เฟองเจริญยนต 1,260.00         เปนผูมีอาชีพรับจาง 50/2561/24พ.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

156 จัดจางปายประชาสัมพันธการยืมพัสดุ 300 เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ยอดปา 300 น.ส.กฤชากรณ ยอดปา 300 เปนผูมีอาชีพรับจาง 51/2561/23พ.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

157 จัดจางซอมระบบไฟฟา ศพด.เมืองลี 1,620.00       เฉพาะเจาะจง รานฟาใส 1,620.00    รานฟาใส 1,620.00         เปนผูมีอาชีพรับจาง 52/2561/23พ.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

158 จางเหมาซอมบํารุงครุภัณฑคอมฯกองชาง 3,040.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เคทีคอมฯ 3,040.00    หจก.เคทีคอมฯ 3,040.00         เปนผูมีอาชีพรับจาง 53/2561/25พ.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

159 จัดจางทําปายโครงการไหวสาผาชาง 800 เฉพาะเจาะจง ราน เอ อาร เอ็ม 800 ราน เอ อาร เอ็ม 800 เปนผูมีอาชีพรับจาง 54/2561/25พ.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

160 จัดจางประกอบอาหารถวายพระ 1,750.00       เฉพาะเจาะจง นางดวงรัตน 1,750.00    นางดวงรัตน 1,750.00         เปนผูมีอาชีพรับจาง 55/2561/28พ.ค.61

โครงการไหวสาผาชาง ปาหนาด ปาหนาด ดังกลาวโดยตรง



ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๑๖๑ จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางขันทอง ๗,๐๐๐ นางขันทอง ๗,๐๐๐ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ทําความสะอาดสํานักงาน แจมสายพงษ แจมสายพงษ ตรงตามรายละเอียด

ประจําเดือน  มิถุนายน 2561 และเงื่อนไขที่กําหนด

๑๖๒ จางเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจํา ๔๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายภควัส  ศรีแกว 7,000.00    นายภควัส  ศรีแกว 7,000.00         เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ศุนยกูชีพกูภัย และหนวยแพทยฉุกเฉิน นายเสนห 7,000.00    นายเสนห 7,000.00         ตรงตามรายละเอียด

ประจําเดือน  มิถุนายน 2561 แจมสายพงษ แจมสายพงษ และเงื่อนไขที่กําหนด

นายสุริยา  ปงจันดี 7,000.00    นายสุริยา  ปงจันดี 7,000.00         

นายบรรชา กันหลี 7,000.00    นายบรรชา กันหลี 7,000.00         

นายปรีชา สุทธิ 7,000.00    นายปรีชา สุทธิ 7,000.00         

นายคมกฤษ ใจแขวง 7,000.00    นายคมกฤษ ใจแขวง 7,000.00         

นายสมบรูณ ภูปนคํา 7,000.00    นายสมบรูณ ภูปนคํา 7,000.00         

๑๖๓ จางเหมาพนักงานผช.จัดเก็บฯ 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวรักษ 7,000 นางสาวเยาวรักษ 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  มิถุนายน 2561 วิไลเจริญกิจ วิไลเจริญกิจ ตรงตามรายละเอียด

๑๖๔ จางเหมาพนักงานผช.ธุรการโยธา 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉริยา จันอูน 7,000 นางสาวอัจฉริยา จันอูน 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  มิถุนายน 2561 ตรงตามรายละเอียด

165 จางเหมาบริการงานประชาสัมพันธ 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันตพร  อินเปน 7,000 นางสาวกันตพร  อินเปน 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  มิถุนายน 2561 ตรงตามรายละเอียด

๑๖๖ จางเหมาบริการงานบุคลากร ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยารัตน ๗,๐๐๐.๐๐ นางสาวธันยารัตน ๗,๐๐๐.๐๐ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  พฤษภาคม 2561 ปองนันท ปองนันท ตรงตามรายละเอียด

๑๖๗ จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ๒๗,๙๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาธรรมาเก็ตติ้ง ๒๗,๙๐๐ หจก.ธนาธรรมาเก็ตติ้ง ๒๗,๙๐๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 56/2561/7มิ.ย.61

เครื่องปรับอากาศ กองชาง ดังกลาวโดยตรง



ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๑๖๘ จัดซื้อวัสดุโรงงาน สวานไฟฟา ๕,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง รานสนั่นการคา ๕,๘๐๐ รานสนั่นการคา ๕,๘๐๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 57/2561/8มิ.ย.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๖๙ จัดซื้อครุภัณฑกอสราง รอกมือสาว ๑๖,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง รานสนั่นการคา 16,000 รานสนั่นการคา 16,000.00       เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 58/2561/8มิ.ย.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๗๐ จัดซื้อวัสดโุครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน ๒,๓๔๐ เฉพาะเจาะจง รานเสริมปานการคา 2,340.00    รานเสริมปานการคา 2,340.00         เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 59/2561/15มิย.61

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดังกลาวโดยตรง

๑๗๑ จางเหมาบริการถายเอกสารพรอมเขาเลม ๒,๖๕๒ เฉพาะเจาะจง รานบานเอกสาร 2,652.00    รานบานเอกสาร 2,652.00         เปนผูมีอาชีพรับจาง 56/2561/15มิ.ย.61

แผนพัฒนาทองถิ่น4ป ดังกลาวโดยตรง

๑๗๒ จางเหมารถบัสปรับอากาศโครงการฝกอบรม ๕๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายปฏิพล พอใจ ๕๔,๐๐๐ นายปฏิพล พอใจ ๕๔,๐๐๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 57/2561/11มิ.ย.61

และศึกษาดูงาน ดังกลาวโดยตรง

๑๗๓ จางเหมารถตูโครงการฝกอบรม ๑๘,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายปฏิพล พอใจ ๑๘,๐๐๐ นายปฏิพล พอใจ ๑๘,๐๐๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 58/2561/11มิ.ย.61

และศึกษาดูงาน ดังกลาวโดยตรง

๑๗๔ จัดจางทําปายโครงการศึกษาดูงาน ๓๐๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ยอดปา 300 น.ส.กฤชากรณ ยอดปา 300 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 59/2561/11มิ.ย.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๗๕ จัดจางทําปายโครงการสืบคน ๖๗๕ เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ยอดปา ๖๗๕ น.ส.กฤชากรณ ยอดปา ๖๗๕ เปนผูมีอาชีพรับจาง 64/2561/18มิ.ย.61

ภูมิปญญาทองถ่ิน ดังกลาวโดยตรง

๑๗๖ จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางขันทอง ๗,๐๐๐ นางขันทอง ๗,๐๐๐ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ทําความสะอาดสํานักงาน แจมสายพงษ แจมสายพงษ ตรงตามรายละเอียด

ประจําเดือน กรกฎาคม 2561 และเงื่อนไขที่กําหนด

๑๗๗ จางเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจํา ๔๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายภควัส  ศรีแกว 7,000.00    นายภควัส  ศรีแกว 7,000.00         เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ศุนยกูชีพกูภัย และหนวยแพทยฉุกเฉิน นายเสนห 7,000.00    นายเสนห 7,000.00         ตรงตามรายละเอียด

ประจําเดือน กรกฎาคม 2561 แจมสายพงษ แจมสายพงษ และเงื่อนไขที่กําหนด



ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

นายสุริยา  ปงจันดี 7,000.00    นายสุริยา  ปงจันดี 7,000.00         

นายบรรชา กันหลี 7,000.00    นายบรรชา กันหลี 7,000.00         

นายปรีชา สุทธิ 7,000.00    นายปรีชา สุทธิ 7,000.00         

นายคมกฤษ ใจแขวง 7,000.00    นายคมกฤษ ใจแขวง 7,000.00         

นายสมบรูณ ภูปนคํา 7,000.00    นายสมบรูณ ภูปนคํา 7,000.00         

๑๗๘ จางเหมาพนักงานผช.จัดเก็บฯ 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวรักษ 7,000 นางสาวเยาวรักษ 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน กรกฎาคม 2561 วิไลเจริญกิจ วิไลเจริญกิจ ตรงตามรายละเอียด

๑๗๙ จางเหมาพนักงานผช.ธุรการโยธา 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉริยา จันอูน 7,000 นางสาวอัจฉริยา จันอูน 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน กรกฎาคม 2561 ตรงตามรายละเอียด

180 จางเหมาบริการงานประชาสัมพันธ 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันตพร  อินเปน 7,000 นางสาวกันตพร  อินเปน 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน กรกฎาคม 2561 ตรงตามรายละเอียด

๑๘๑ จางเหมาบริการงานบุคลากร ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยารัตน ๗,๐๐๐.๐๐ นางสาวธันยารัตน ๗,๐๐๐.๐๐ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  กรกฏาคม 2561 ปองนันท ปองนันท ตรงตามรายละเอียด

๑๘๒ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กอชาง ๖,๙๓๒ เฉพาะเจาะจง รานเทพบูรกิจ ๙,๖๓๒ รานเทพบรูณกิจ ๖,๙๓๒ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 60/2561/2ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๘๓ จัดซื้อวัสดุกอสราง ๒,๔๙๐ เฉพาะเจาะจง รานเทพบูรกิจ ๒,๔๙๐ รานเทพบูรกิจ ๒,๔๙๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 60/2561/2ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๘๔ จัดซื้อวัสดุคอมฯ กองชาง ๙๕๐ เฉพาะเจาะจง รานเจทีคอมฯ ๙๕๐ รานเจทีคอมฯ ๙๕๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 61/2561/2ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๘๕ จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวสํานักปลัด ๕,๖๘๐ เฉพาะเจาะจง รานเทพบูรกิจ ๕,๖๘๐ รานเทพบูรกิจ ๕,๖๘๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 62/2561/2ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง



ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๑๘๖ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด ๙,๕๑๕ เฉพาะเจาะจง รานเทพบูรกิจ 9,515 รานเทพบูรกิจ 9,515 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 63/2560/2ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๘๗ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง ๕,๕๔๐ เฉพาะเจาะจง รานเทพบูรกิจ ๕,๕๔๐ รานเทพบูรกิจ ๕,๕๔๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 64/2561/2ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๘๘ จัดซื้อวัสดุคอมฯสํานักปลัด ๙๕๐ เฉพาะเจาะจง รานเจทีคอมฯ ๙๕๐ รานเจทีคอมฯ ๙๕๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 65/2561/2ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๘๙ จัดซื้อวัสดุทรายอะเบท ๑๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง รานศรีเพ็ญซัพพลาย 15,000 รานศรีเพ็ญซัพพลาย 15,000 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 66/2561/9ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๙๐ จัดซื้อวัสดุโครงการสงเสริมผูสูงอายุ ๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง รานเสริมปานการคา 1,000 รานเสริมปานการคา 1,000 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 67/2561/16ก.ค.61

และผูพิการ ดังกลาวโดยตรง

๑๙๑ จัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ๑๕,๓๓๐ เฉพาะเจาะจง รานน้ําแกนปศุสัตว 15,330 รานน้ําแกนปศุสัตว 15,330 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 68/2561/20ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๙๒ จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ๗๑,๐๙๐ เฉพาะเจาะจง รานเทพสยาม ๗๑,๐๙๐ รานเทพสยาม ๗๑,๐๙๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 69/2561/20ก.ค.61

อิเล็คทริค อิเล็คทริค ดังกลาวโดยตรง

๑๙๓ จัดซื้อวัสดุสําหรับใชในพิธีเฉลิม ๕,๕๕๙ เฉพาะเจาะจง รานเทพบูรกิจ ๕,๕๕๙ รานเทพบูรกิจ ๕,๕๕๙ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 70/2561/20ก.ค.61

พระชมพรรษารัชกาลท่ี10 ดังกลาวโดยตรง

๑๙๔ จัดซื้อวัสดุสําหรับใชในพิธีเฉลิม ๑๕,๗๒๐ เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตร ๑๕,๗๒๐ รานรวมมิตร ๑๕,๗๒๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 71/2561/20ก.ค.61

พระชมพรรษารัชกาลท่ี10 ดังกลาวโดยตรง

๑๙๕ จัดซื้อวัสดุคอมฯสํานักปลัด ๑๒,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง รานเจทีคอมฯ 12,200 รานเจทีคอมฯ 12,200.00       เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 72/2561/21ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง



ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๑๙๖ จัดซื้อวัสดุคอมฯสํานักปลัด ๒,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง รานพรรณณิกาคอมฯ 2,500 รานพรรณณิกาคอมฯ 2,500 เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 73/2561/21ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๙๗ จัดซื้อวัสดุโครงการแหเทียน ๙,๓๖๘ เฉพาะเจาะจง รานเสริมปานการคา 9,368 รานเสริมปานการคา 9,368 เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 74/2561/24ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๙๘ จัดซื้อวัสดุคอมฯกองคลัง ๕,๗๕๐ เฉพาะเจาะจง รานเจทีคอมฯ 5,750 รานเจทีคอมฯ 5,750 เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 75/2561/24/ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๙๙ จัดซื้อวัสดุตนไมโครงการบริหาร ๔,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง รานประดับไมมงคล 4,800 รานประดับไมมงคล 4,800 เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 76/2561/24ก.ค.61

จัดการทรพยกรธรรมชาติ ดังกลาวโดยตรง

๒๐๐ จัดจางซอมบํารุงคอมฯกองคลัง ๕๐๐ เฉพาะเจาะจง รานเจทีคอมฯ 500 รานเจทีคอมฯ 500 เปนผูมีอาชีพรับจาง 65/2561/2ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๒๐๑ จางเหมาซอมบํารุงคอมฯสํานักปลัด ๕๐๐ เฉพาะเจาะจง รานเจทีคอมฯ 500 รานเจทีคอมฯ 500 เปนผูมีอาชีพรับจาง 66/2561/2ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๒๐๒ จางเหมาบริการซอมเครื่องถายเอกสาร ๒๖,๓๔๐ เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตร 26,340 รานรวมมิตร 26,340 เปนผูมีอาชีพรับจาง 67/2561/2ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๒๐๒ จัดจางทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติ ๑๒,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นานออฟเซต 12,600 หจก.นานออฟเซต 12,600 เปนผูมีอาชีพรับจาง 68/2561/2ก.ค.61

งานประจําป ดังกลาวโดยตรง

๒๐๓ จัดจางซอมบํารุงวิทยุสื่อสาร ๑,๕๕๐ เฉพาะเจาะจง รานมดเทเลคอมฯ 1,550 รานมดเทเลคอมฯ 1,550 เปนผูมีอาชีพรับจาง 69/2561/3ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๒๐๔ จัดจางซอมบํารุงรถยนต กก3030 ๑๑,๕๕๐ เฉพาะเจาะจง อูชางปก 1150 อูชางปก 1150 เปนผูมีอาชีพรับจาง 70/2561/4ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง



ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๒๐๕ จัดจางซอมบํารุงรถยนต บจ4610 ๙,๘๑๐ เฉพาะเจาะจง อูชางปก 9810 อูชางปก 9810 เปนผูมีอาชีพรับจาง 71/2561/9ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๒๐๖ จางเหมาขุดรองตะกอนรางระบายน้ํา ๒๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง รานธีรรัฎากอสราง 25000 รานธีรรัฎากอสราง 25000 เปนผูมีอาชีพรับจาง 72/2561/19ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๒๐๗ จัดจางทําปายโครงการผูสูงอายุ ๔๐๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ยอดปา 400 น.ส.กฤชากรณ ยอดปา 400 เปนผูมีอาชีพรับจาง 73/2561/19ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๒๐๘ จัดจางทําปายโครงการอาสาทําความดี ๔๕๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ยอดปา 450 น.ส.กฤชากรณ ยอดปา 450 เปนผูมีอาชีพรับจาง 74/2561/19ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๒๐๙ จัดจางทําปายระวังโรคไขเลือดออก ๒,๒๔๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ยอดปา 2240 น.ส.กฤชากรณ ยอดปา 2240 เปนผูมีอาชีพรับจาง 75/2561/19ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๒๑๐ จัดจางทําปายโครงการจัดการ ๔๕๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ยอดปา 450 น.ส.กฤชากรณ ยอดปา 450 เปนผูมีอาชีพรับจาง 76/2561/20ก.ค.61

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังกลาวโดยตรง

๒๑๑ จัดจางทําปายโครงการปองกันโรค ๑,๑๕๕ เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ยอดปา 1155 น.ส.กฤชากรณ ยอดปา 1155 เปนผูมีอาชีพรับจาง 77/2561/20ก.ค.61

พิษสุนัขบา ดังกลาวโดยตรง

๒๑๒ จัดจางทําปายพระบรมฉายาลักษณ ๒,๖๖๕ เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ยอดปา 2665 น.ส.กฤชากรณ ยอดปา 2665 เปนผูมีอาชีพรับจาง 78/2561/20ก.ค.61

ในหลวงรัชกาลท่ี10 ดังกลาวโดยตรง

๒๑๓ จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางขันทอง ๗,๐๐๐ นางขันทอง ๗,๐๐๐ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ทําความสะอาดสํานักงาน แจมสายพงษ แจมสายพงษ ตรงตามรายละเอียด

ประจําเดือน สิงหาคม 2561 และเงื่อนไขที่กําหนด



ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๒๑๔ จางเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจํา ๔๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายภควัส  ศรีแกว 7,000.00    นายภควัส  ศรีแกว 7,000.00         เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ศุนยกูชีพกูภัย และหนวยแพทยฉุกเฉิน นายเสนห 7,000.00    นายเสนห 7,000.00         ตรงตามรายละเอียด

ประจําเดือน สิงหาคม 2561 แจมสายพงษ แจมสายพงษ และเงื่อนไขที่กําหนด

นายสุริยา  ปงจันดี 7,000.00    นายสุริยา  ปงจันดี 7,000.00         

นายบรรชา กันหลี 7,000.00    นายบรรชา กันหลี 7,000.00         

นายปรีชา สุทธิ 7,000.00    นายปรีชา สุทธิ 7,000.00         

นายคมกฤษ ใจแขวง 7,000.00    นายคมกฤษ ใจแขวง 7,000.00         

นายสมบรูณ ภูปนคํา 7,000.00    นายสมบรูณ ภูปนคํา 7,000.00         

๒๑๕ จางเหมาพนักงานผช.จัดเก็บฯ 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวรักษ 7,000 นางสาวเยาวรักษ 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน สิงหาคม 2561 วิไลเจริญกิจ วิไลเจริญกิจ ตรงตามรายละเอียด

๒๑๖ จางเหมาพนักงานผช.ธุรการโยธา 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉริยา จันอูน 7,000 นางสาวอัจฉริยา จันอูน 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน สิงหาคม 2561 ตรงตามรายละเอียด

217 จางเหมาบริการงานประชาสัมพันธ 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันตพร  อินเปน 7,000 นางสาวกันตพร  อินเปน 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน สิงหาคม 2561 ตรงตามรายละเอียด

218 จางเหมาบริการงานผูชวยชางไฟฟา 7,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญมา จันทดัด 7000 นายบุญมา จันทดัด 7000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1ส.ค.61-30ก.ย.61

ประจําเดือน สิงหาคม 2561 ตรงตามรายละเอียด

๒๑๙ จางเหมาบริการงานบุคลากร ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยารัตน ๗,๐๐๐.๐๐ นางสาวธันยารัตน ๗,๐๐๐.๐๐ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  สิงหาคม 2561 ปองนันท ปองนันท ตรงตามรายละเอียด

๒๒๐ จัดซื้อวัสดุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ ๓,๒๖๓.๐ เฉพาะเจาะจง รานเทพบรูณกิจ 3260 รานเทพบรูณกิจ 3263 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 79/2561/2ส.ค.61

พระบรมราชิน ีในรัชกาลท่ี10 ดังกลาวโดยตรง

๒๒๑ จัดซื้อวัสดุกอสราง ๒๒,๕๓๕ เฉพาะเจาะจง รานธีรัชฏากอสราง ๒๒,๕๓๕ รานธีรัชฏากอสราง ๒๒,๕๓๕ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 80/2561/20ส.ค.61

ดังกลาวโดยตรง



ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๒๒๒ จัดซื้อวัสดุโครงการปดทองหละงพระ ๕,๗๐๐ เฉพาะเจาะจง รานเสริมปานการคา ๕,๗๐๐ รานเสริมปานการคา ๕,๗๐๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 81/2561/17ส.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๒๒๓ จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ๑,๐๖๗ เฉพาะเจาะจง รานเจอร 1067 รานเจอร ๑๐๖๗ เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 82/2561/20ส.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๒๒๔ จัดซื้อครุภัณฑเลื่อยโซยนต ๓๒,๑๐๐ เฉพาะเจาะจง รานกิจเจริญ ๓๒,๑๐๐ รานกิจเจริญ ๓๒,๑๐๐ เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 83/2561/21ส.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๒๒๕ จัดซื้อวัสดุคอมฯกองชาง ๒,๒๙๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เคทีคอมฯ ๒,๒๙๐ หจก.เคทีคอมฯ ๒,๒๙๐ เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 84/2561/21ส.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๒๒๖ จัดซื้อวัสดุการเกษตร ๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง รานโสภิษการคา ๑,๐๐๐ รานโสภิษการคา ๑,๐๐๐ เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 85/2561/21ส.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๒๒๗ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง ๙๔๖ เฉพาะเจาะจง รานเทพบรูณกิจ ๙๔๖ รานเทพบรูณกิจ ๙๔๖ เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 86/2561/21ส.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๒๒๘ จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ๑๒,๘๔๓ เฉพาะเจาะจง รานเทพบรูณกิจ 12,843 รานเทพบรูณกิจ 12,843 เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 87/2561/27ส.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๒๒๙ จัดซื้อวัสดุยานพหนะและขนสง ๒๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง รานเฟองเจริญยนต 21,000 รานเฟองเจริญยนต 21,000 เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 88/2561/27ส.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๒๓๐ จัดซื้อวัสดุสํานักงานปลัด ๙,๑๗๐ เฉพาะเจาะจง รานเทพบรูณกิจ 9,710 รานเทพบรูณกิจ 9,710 เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 89/2561/27ส.ค.61

ดังกลาวโดยตรง 18-ส.ค.-60

๒๓๑ จัดจางทําปายโครงการฝกอบรม 310 เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ยอดปา 310 น.ส.กฤชากรณ ยอดปา ๓๑๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 79/2561/2ส.ค.61

สรางคุณธรรมจริยธรรมพนักงานฯ ดังกลาวโดยตรง



ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๒๓๒ จัดจางทําปายโครงการปดทองฯ 300 เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ยอดปา 300 น.ส.กฤชากรณ ยอดปา ๓๐๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 80/2561/15ส.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๒๓๓ จัดจางตัดสติ๊กเกอรหมายเลข 780 เฉพาะเจาะจง รานเวียงสาประดับยนต 780 รานเวียงสาประดับยนต ๗๘๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 81/2561/27ส.ค.61

ครุภัณฑรถยนต ดังกลาวโดยตรง

๒๓๔ จัดจางซอมคอมฯ กองคลัง 950 เฉพาะเจาะจง รานเจทีคอมฯ 950 รานเจทีคอมฯ ๙๕๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 82/2561/29ส.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๒๓๕ จัดจางซอมคอมฯสํานักปลัด 950 เฉพาะเจาะจง รานเจทีคอมฯ 950 รานเจทีคอมฯ ๙๕๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 83/2561/29ส.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๒๓๖ จัดจางซอมบํารุงรถยนตสวนกลาง 2,100 เฉพาะเจาะจง หจก.เฟองเจริญยนต 2,100 หจก.เฟองเจริญยนต ๒,๑๐๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 84/2561/29ส.ค.61

ทะเบียน กก3030 ดังกลาวโดยตรง

๒๓๗ จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางขันทอง ๗,๐๐๐ นางขันทอง ๗,๐๐๐ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ทําความสะอาดสํานักงาน แจมสายพงษ แจมสายพงษ ตรงตามรายละเอียด

ประจําเดือน  กันยายน 2561 และเงื่อนไขที่กําหนด

๒๓๘ จางเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจํา ๔๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายภควัส  ศรีแกว 7,000.00    นายภควัส  ศรีแกว 7,000.00         เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ศุนยกูชีพกูภัย และหนวยแพทยฉุกเฉิน นายเสนห 7,000.00    นายเสนห 7,000.00         ตรงตามรายละเอียด

ประจําเดือน  กันยายน 2561 แจมสายพงษ แจมสายพงษ และเงื่อนไขที่กําหนด

นายสุริยา  ปงจันดี 7,000.00    นายสุริยา  ปงจันดี 7,000.00         

นายบรรชา กันหลี 7,000.00    นายบรรชา กันหลี 7,000.00         

นายปรีชา สุทธิ 7,000.00    นายปรีชา สุทธิ 7,000.00         

นายคมกฤษ ใจแขวง 7,000.00    นายคมกฤษ ใจแขวง 7,000.00         

นายสมบรูณ ภูปนคํา 7,000.00    นายสมบรูณ ภูปนคํา 7,000.00         

๒๓๙ จางเหมาพนักงานผช.จัดเก็บฯ 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวรักษ 7,000 นางสาวเยาวรักษ 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  กันยายน 2561 วิไลเจริญกิจ วิไลเจริญกิจ ตรงตามรายละเอียด



ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๒๔๐ จางเหมาพนักงานผช.ธุรการโยธา 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉริยา จันอูน 7,000 นางสาวอัจฉริยา จันอูน 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  กันยายน 2561 ตรงตามรายละเอียด

๒๔๑ จางเหมาบริการงานบุคลากร ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยารัตน ๗,๐๐๐.๐๐ นางสาวธันยารัตน ๗,๐๐๐.๐๐ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  กันยายน 2561 ปองนันท ปองนันท ตรงตามรายละเอียด

๒๔๒ จางเหมาบริการงานผูชวยชางไฟฟา ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายบุญมา จันทดัด ๗,๐๐๐.๐๐ นายบุญมา จันทดัด ๗,๐๐๐.๐๐ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1ส.ค.61-30ก.ย.61

ประจําเดือน  กันยายน 2561 ตรงตามรายละเอียด

๒๔๓ จัดจางซอมบํารุงคอมฯ สํานักปลัด ๙๕๐ เฉพาะเจาะจง รานเจทีคอมฯ ๙๕๐ รานเจทีคอมฯ ๙๕๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 83/2561/3ก.ย.61

ดังกลาวโดยตรง

๒๔๔ จัดจางซอมบํารุงรถยนตสวนกลาง ๒๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เฟองเจริญยนต ๒๑,๐๐๐ หจก.เฟองเจริญยนต ๒๑,๐๐๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 84/82561/3ก.ย.61

บจ 4610 ดังกลาวโดยตรง

๒๔๕ จัดจางทําปายโครงการพัฒนาอาชีพ ๓๐๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ 300 น.ส.กฤชากรณ 300 เปนผูมีอาชีพรับจาง 85/2561/7ก.ย.61

การกรีดยางพารา ยอดปา ยอดปา ดังกลาวโดยตรง

๒๔๖ จัดจางทําปายโครงการปองกัน ๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ 3,000 น.ส.กฤชากรณ 3,000 เปนผูมีอาชีพรับจาง 86/2561/10ก.ย.61

และลดอุบัติเหตุทางถนน ยอดปา ยอดปา ดังกลาวโดยตรง

๒๔๗ จัดจางซอมบํารุงรถยนตรับสงนักเรียน ๖,๘๖๐ เฉพาะเจาะจง รานอารีย 6,860 รานอารีย 6,860 เปนผูมีอาชีพรับจาง 87/2561/11ก.ย.61

อิเล็คทริค อิเล็คทริค ดังกลาวโดยตรง

248 จัดจางซอมบํารุงครุภัณฑเครื่องพิมพ 2,100 เฉพาะเจาะจง รานเจทีคอมฯ 2100 รานเจทีคอมฯ 2,100 เปนผูมีอาชีพรับจาง 88/2561/20ก.ย.61

กองคลัง ดังกลาวโดยตรง

249 จัดจางทําปายโครงการเยาวชนรุนใหม 300 เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ 300 น.ส.กฤชากรณ 300 เปนผูมีอาชีพรับจาง 89/2561/20ก.ย.61

ใสใจสิ่งแวดลอม ยอดปา ยอดปา ดังกลาวโดยตรง



ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๒๕๐ จัดซื้อวัสดุคอมฯ(หมึกพิมพ) ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง รานเจทีคอมฯ ๑,๐๐๐.๐๐ รานเจทีคอมฯ ๑,๐๐๐.๐๐ เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 89/2561/3ก.ย.61

ดังกลาวโดยตรง

๒๕๑ จัดซื้อวัสดุคอมฯสํานักปลัด ๙๕๐ เฉพาะเจาะจง รานเจทีคอมฯ ๙๕๐ รานเจทีคอมฯ ๙๕๐ เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 90/2561/3ก.ย.61

ดังกลาวโดยตรง

๒๕๒ จัดซื้อวัสดุคอมฯ ๘,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง รานเจทีคอมฯ ๘,๔๐๐ รานเจทีคอมฯ ๘,๔๐๐ เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 91/82561/7ก.ย.61

ดังกลาวโดยตรง

๒๕๓ จัดซื้อวัสดุโครงการอบรมพัฒนาอาชีพ ๒,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง รานเสริมปานการคา 2,400 รานเสริมปานการคา 2,400 เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 92/2561/10ก.ย.61

การกรีดยางพารา ดังกลาวโดยตรง

๒๕๔ จัดซื้อวัสดุคอมฯ ๓,๔๕๐ เฉพาะเจาะจง รานเจทีคอมฯ 3,450 รานเจทีคอมฯ 3,450 เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 93/2561/11ก.ย.61

ดังกลาวโดยตรง

๒๕๕ จัดซื้อวัสดุดับเพลิง ๑๒,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง รานนานการดับเพลิง 12,500 รานนานการดับเพลิง 12,500 เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 94/2561/18ก.ย.61

ดังกลาวโดยตรง

256 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย(งานปองกัน) 28,000 เฉพาะเจาะจง รานนานการดับเพลิง 28000 รานนานการดับเพลิง 28,000 เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 95/2561/20ก.ย.61

ดังกลาวโดยตรง

257 จัดซื้อวัสดุโครงการเยาวชนรุนใหม 3200 เฉพาะเจาะจง รานเสริมปานการคา 3200 รานเสริมปานการคา 3200 เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 96/2561/20ก.ย.61

ใสใจสิ่งแวดลอม ดังกลาวโดยตรง

258 จัดซื้อวัสดเุครื่องแตงกาย(รองบูท) 4000 เฉพาะเจาะจง นางวล บัตริยะ 4000 นางวล บัตริยะ 4000 เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 97/2561/24ก.ย.61

ดังกลาวโดยตรง



ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

259 จัดซื้อวัสดุกอสราง 120,896 เฉพาะเจาะจง รานจําปการคา 120,896 รานจําปการคา 120,896 เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 98/2561/24ก.ย.61

ดังกลาวโดยตรง

260 จัดซื้อวัสดุสํารวจ 3,500 เฉพาะเจาะจง รานเทพสยาม 3,500 รานเทพสยาม 3,500 เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 99/2561/26ก.ย.61

อิเล็คทริค อิเล็คทริค ดังกลาวโดยตรง


