
แบบ สขร.๒

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือก 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  พฤศจิกายน  2560 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  พฤศจิกายน  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 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวรักษ 7,000 นางสาวเยาวรักษ 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  พฤศจิกายน  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  พฤศจิกายน  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  พฤศจิกายน  2560 ตรงตามรายละเอียด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน พฤศจิกายน  ๒๕60

องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี อําเภอนาหมื่น  จังหวัดนาน



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

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๖ 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

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

ดังกลาวโดยตรง

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

โครงการวัดนาคา ดังกลาวโดยตรง

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

ดังกลาวโดยตรง

๑๐ 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

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

ดังกลาวโดยตรง

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

ดังกลาวโดยตรง

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

ดังกลาวโดยตรง

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

ดังกลาวโดยตรง



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

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

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

ดังกลาวโดยตรง

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

ดังกลาวโดยตรง

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

ดังกลาวโดยตรง

๒๓๒,๐๓๔รวมเปนเงินท้ังสิ้น -สองแสนสามหมื่นสองพันสามสิบสี่บาทถวน-  


