
แบบ สขร.๒

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่/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 สิงหาคม 2561 และเงื่อนไขที่กําหนด

๒ 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 สิงหาคม 2561 แจมสายพงษ แจมสายพงษ และเงื่อนไขท่ีกําหนด

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

ประจําเดือน สิงหาคม 2561 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 สิงหาคม 2561 ตรงตามรายละเอียด

5 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

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

ประจําเดือน สิงหาคม 2561 ตรงตามรายละเอียด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕61

องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี อําเภอนาหมื่น  จังหวัดนาน



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

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๗ 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

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

พระบรมราชิน ีในรัชกาลท่ี10 ดังกลาวโดยตรง

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

ดังกลาวโดยตรง

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

ดังกลาวโดยตรง

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

ดังกลาวโดยตรง

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

ดังกลาวโดยตรง

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

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

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

ดังกลาวโดยตรง



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

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

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

ดังกลาวโดยตรง

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

ดังกลาวโดยตรง

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

ดังกลาวโดยตรง 18-ส.ค.-60

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

สรางคุณธรรมจริยธรรมพนักงานฯ ดังกลาวโดยตรง

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

ดังกลาวโดยตรง

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

ครุภัณฑรถยนต ดังกลาวโดยตรง

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

ดังกลาวโดยตรง

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

ดังกลาวโดยตรง



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

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

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

ทะเบียน กก3030 ดังกลาวโดยตรง

รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๒๐๘,๘๔๔(สองแสนแปดพันแปดรอยส่ีสิบสี่บาทถวน)


