แบบ สขร.๒
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕61
องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

๑ จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน
ทําความสะอาดสํานักงาน
ประจําเดือน กรกฎาคม 2561

วงเงินงบประมาณ วิธีซ้อื หรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
(ราคากลาง)
๗,๐๐๐
เฉพาะเจาะจง
นางขันทอง
แจมสายพงษ

ราคา
ที่เสนอ
๗,๐๐๐

ผูไดรับการคัดเลือก
นางขันทอง
แจมสายพงษ

ราคาที่ตกลง
ซื้อ/จาง
๗,๐๐๐

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที/่ วันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61
ตรงตามรายละเอียด
และเงื่อนไขที่กําหนด

๒ จางเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจํา
ศุนยกูชีพกูภัย และหนวยแพทยฉุกเฉิน
ประจําเดือน กรกฎาคม 2561

๔๙,๐๐๐

เฉพาะเจาะจง นายภควัส ศรีแกว
นายเสนห
แจมสายพงษ
นายสุริยา ปงจันดี
นายบรรชา กันหลี
นายปรีชา สุทธิ
นายคมกฤษ ใจแขวง
นายสมบรูณ ภูปนคํา

7,000.00 นายภควัส ศรีแกว
7,000.00
นายเสนห
แจมสายพงษ
7,000.00 นายสุริยา ปงจันดี
7,000.00 นายบรรชา กันหลี
7,000.00 นายปรีชา สุทธิ
7,000.00 นายคมกฤษ ใจแขวง
7,000.00 นายสมบรูณ ภูปนคํา

7,000.00 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61
7,000.00 ตรงตามรายละเอียด
และเงื่อนไขที่กําหนด
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00

๓ จางเหมาพนักงานผช.จัดเก็บฯ
ประจําเดือน กรกฎาคม 2561

7,000

เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวรักษ
วิไลเจริญกิจ

7,000

นางสาวเยาวรักษ
วิไลเจริญกิจ

7,000

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61
ตรงตามรายละเอียด

๔ จางเหมาพนักงานผช.ธุรการโยธา
ประจําเดือน กรกฎาคม 2561

7,000

เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉริยา จันอูน

7,000

นางสาวอัจฉริยา จันอูน

7,000

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61
ตรงตามรายละเอียด

5 จางเหมาบริการงานประชาสัมพันธ
ประจําเดือน กรกฎาคม 2561

7,000

เฉพาะเจาะจง นางสาวกันตพร อินเปน

7,000

นางสาวกันตพร อินเปน

7,000

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61
ตรงตามรายละเอียด

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

๖ จางเหมาบริการงานบุคลากร
ประจําเดือน กรกฏาคม 2561
๗ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กอชาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซ้อื หรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
(ราคากลาง)
๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยารัตน
ปองนันท
๖,๙๓๒

เฉพาะเจาะจง

รานเทพบูรกิจ

ราคา
ที่เสนอ
๗,๐๐๐.๐๐

ผูไดรับการคัดเลือก

๙,๖๓๒

รานเทพบรูณกิจ

นางสาวธันยารัตน
ปองนันท

ราคาที่ตกลง
ซื้อ/จาง
๗,๐๐๐.๐๐

๖,๙๓๒

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที/่ วันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61
ตรงตามรายละเอียด
เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ

60/2561/2ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๘ จัดซื้อวัสดุกอสราง

๒,๔๙๐

เฉพาะเจาะจง

รานเทพบูรกิจ

๒,๔๙๐

รานเทพบูรกิจ

๒,๔๙๐

เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ

60/2561/2ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๙ จัดซื้อวัสดุคอมฯ กองชาง

๙๕๐

เฉพาะเจาะจง

รานเจทีคอมฯ

๙๕๐

รานเจทีคอมฯ

๙๕๐

เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ

61/2561/2ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๐ จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวสํานักปลัด

๕,๖๘๐

เฉพาะเจาะจง

รานเทพบูรกิจ

๕,๖๘๐

รานเทพบูรกิจ

๕,๖๘๐

เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ

62/2561/2ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๑ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด

๙,๕๑๕

เฉพาะเจาะจง

รานเทพบูรกิจ

9,515

รานเทพบูรกิจ

9,515

เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ

63/2560/2ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๒ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง

๕,๕๔๐

เฉพาะเจาะจง

รานเทพบูรกิจ

๕,๕๔๐

รานเทพบูรกิจ

๕,๕๔๐

เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ

64/2561/2ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๓ จัดซื้อวัสดุคอมฯสํานักปลัด

๙๕๐

เฉพาะเจาะจง

รานเจทีคอมฯ

๙๕๐

รานเจทีคอมฯ

๙๕๐

เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ

65/2561/2ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๔ จัดซื้อวัสดุทรายอะเบท

๑๕,๐๐๐

เฉพาะเจาะจง รานศรีเพ็ญซัพพลาย

15,000

รานศรีเพ็ญซัพพลาย

15,000

เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ
ดังกลาวโดยตรง

66/2561/9ก.ค.61

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซ้อื หรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
(ราคากลาง)
๑๖ จัดซื้อวัสดุโครงการสงเสริมผูสูงอายุ
๑,๐๐๐
เฉพาะเจาะจง รานเสริมปานการคา
และผูพิการ

ราคา
ที่เสนอ
1,000

๑๗ จัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

15,330

๑๕,๓๓๐

เฉพาะเจาะจง รานน้ําแกนปศุสัตว

ผูไดรับการคัดเลือก
รานเสริมปานการคา

ราคาที่ตกลง
ซื้อ/จาง
1,000

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที/่ วันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง
เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ
67/2561/16ก.ค.61
ดังกลาวโดยตรง

รานน้ําแกนปศุสัตว

15,330

เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ

68/2561/20ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๘ จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

๗๑,๐๙๐

๑๙ จัดซื้อวัสดุสําหรับใชในพิธีเฉลิม
พระชมพรรษารัชกาลที่10

๕,๕๕๙

๒๐ จัดซื้อวัสดุสําหรับใชในพิธีเฉลิม
พระชมพรรษารัชกาลที่10

๑๕,๗๒๐

๒๑ จัดซื้อวัสดุคอมฯสํานักปลัด

๑๒,๒๐๐

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

รานเทพสยาม
อิเล็คทริค

๗๑,๐๙๐

รานเทพบูรกิจ

๕,๕๕๙

รานเทพสยาม
อิเล็คทริค

๗๑,๐๙๐

รานเทพบูรกิจ

๕,๕๕๙

เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ

69/2561/20ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง
เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ

70/2561/20ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

เฉพาะเจาะจง

รานรวมมิตร

๑๕,๗๒๐

รานรวมมิตร

๑๕,๗๒๐

เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ

71/2561/20ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

เฉพาะเจาะจง

รานเจทีคอมฯ

12,200

รานเจทีคอมฯ

12,200.00 เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ

72/2561/21ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๒๒ จัดซื้อวัสดุคอมฯสํานักปลัด

๒,๕๐๐

เฉพาะเจาะจง รานพรรณณิกาคอมฯ

2,500

รานพรรณณิกาคอมฯ

2,500

เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ

73/2561/21ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๒๓ จัดซื้อวัสดุโครงการแหเทียน

๙,๓๖๘

เฉพาะเจาะจง รานเสริมปานการคา

9,368

รานเสริมปานการคา

9,368

เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ

74/2561/24ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๒๔ จัดซื้อวัสดุคอมฯกองคลัง

๕,๗๕๐

เฉพาะเจาะจง

รานเจทีคอมฯ

5,750

รานเจทีคอมฯ

5,750

เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ
ดังกลาวโดยตรง

75/2561/24/ก.ค.61

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

๒๕ จัดซื้อวัสดุตนไมโครงการบริหาร
จัดการทรพยกรธรรมชาติ

วงเงินงบประมาณ วิธีซ้อื หรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
(ราคากลาง)
๔,๘๐๐
เฉพาะเจาะจง รานประดับไมมงคล

๒๖ จัดจางซอมบํารุงคอมฯกองคลัง

ราคา
ที่เสนอ
4,800

ผูไดรับการคัดเลือก
รานประดับไมมงคล

ราคาที่ตกลง
ซื้อ/จาง
4,800

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที/่ วันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง
เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ
76/2561/24ก.ค.61
ดังกลาวโดยตรง

๕๐๐

เฉพาะเจาะจง

รานเจทีคอมฯ

500

รานเจทีคอมฯ

500

เปนผูมีอาชีพรับจาง

65/2561/2ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๒๗ จางเหมาซอมบํารุงคอมฯสํานักปลัด

๕๐๐

เฉพาะเจาะจง

รานเจทีคอมฯ

500

รานเจทีคอมฯ

500

เปนผูมีอาชีพรับจาง

66/2561/2ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๒๘ จางเหมาบริการซอมเครื่องถายเอกสาร

๒๖,๓๔๐

เฉพาะเจาะจง

รานรวมมิตร

26,340

รานรวมมิตร

26,340

เปนผูมีอาชีพรับจาง

67/2561/2ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๒๙ จัดจางทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติ
งานประจําป

๑๒,๖๐๐

๓๐ จัดจางซอมบํารุงวิทยุสื่อสาร

๑,๕๕๐

เฉพาะเจาะจง หจก.นานออฟเซต

12,600

หจก.นานออฟเซต

12,600

เปนผูมีอาชีพรับจาง

68/2561/2ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

เฉพาะเจาะจง รานมดเทเลคอมฯ

1,550

รานมดเทเลคอมฯ

1,550

เปนผูมีอาชีพรับจาง

69/2561/3ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๓๑ จัดจางซอมบํารุงรถยนต กก3030

๑๑,๕๕๐

เฉพาะเจาะจง

อูชางปก

1150

อูชางปก

1150

เปนผูมีอาชีพรับจาง

70/2561/4ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๓๒ จัดจางซอมบํารุงรถยนต บจ4610

๙,๘๑๐

เฉพาะเจาะจง

อูชางปก

9810

อูชางปก

9810

เปนผูมีอาชีพรับจาง
ดังกลาวโดยตรง

71/2561/9ก.ค.61

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซ้อื หรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
(ราคากลาง)
๓๓ จางเหมาขุดรองตะกอนรางระบายน้ํา
๒๕,๐๐๐
เฉพาะเจาะจง รานธีรรัฎากอสราง

ราคา
ที่เสนอ
25000

ผูไดรับการคัดเลือก
รานธีรรัฎากอสราง

ราคาที่ตกลง
ซื้อ/จาง
25000

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที/่ วันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง
เปนผูมีอาชีพรับจาง
72/2561/19ก.ค.61
ดังกลาวโดยตรง

๓๔ จัดจางทําปายโครงการผูสูงอายุ

๔๐๐

เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ยอดปา

400

น.ส.กฤชากรณ ยอดปา

400

เปนผูมีอาชีพรับจาง

73/2561/19ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๓๕ จัดจางทําปายโครงการอาสาทําความดี

๔๕๐

เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ยอดปา

450

น.ส.กฤชากรณ ยอดปา

450

เปนผูมีอาชีพรับจาง

74/2561/19ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๓๖ จัดจางทําปายระวังโรคไขเลือดออก

๒,๒๔๐

เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ยอดปา

2240

น.ส.กฤชากรณ ยอดปา

2240

เปนผูมีอาชีพรับจาง

75/2561/19ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๓๗ จัดจางทําปายโครงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๔๕๐

๓๘ จัดจางทําปายโครงการปองกันโรค
พิษสุนัขบา

๑,๑๕๕

๓๙ จัดจางทําปายพระบรมฉายาลักษณ
ในหลวงรัชกาลที่10

๒,๖๖๕

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ยอดปา

450

น.ส.กฤชากรณ ยอดปา

450

เปนผูมีอาชีพรับจาง

76/2561/20ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ยอดปา

1155

น.ส.กฤชากรณ ยอดปา

1155

เปนผูมีอาชีพรับจาง

77/2561/20ก.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ยอดปา

2665

น.ส.กฤชากรณ ยอดปา

2665

เปนผูมีอาชีพรับจาง
ดังกลาวโดยตรง

(สามแสนหาหมื่นเกาพันหนึ่งรอยแปดสิบสี่บาทถวน)

๓๕๙,๑๘๔

78/2561/20ก.ค.61

