
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  ธันวาคม  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  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         

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  ธันวาคม  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  ธันวาคม  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  ธันวาคม  2560 ตรงตามรายละเอียด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน ธันวาคม  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  ธันวาคม  2560 ปองนันท ปองนันท ตรงตามรายละเอียด

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

ดังกลาวโดยตรง

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

ดังกลาวโดยตรง

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

ยอดปา ยอดปา ดังกลาวโดยตรง

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

ไชยบุญเรือง ไชยบุญเรือง ดังกลาวโดยตรง

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

เลี้ยงรองรองคณะ ดังกลาวโดยตรง

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

ดังกลาวโดยตรง

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

ดังกลาวโดยตรง

14 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว น้ําดื่ม 1,092.00       เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มตาดหมอก 1,092.00    รานน้ําดื่มตาดหมอก 1,092.00         เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 13/2561/4ธ.ค.60

เฉพาะเจาะจง ดังกลาวโดยตรง



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

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

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

ดังกลาวโดยตรง

16 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 25,100.00     เฉพาะเจาะจง รานอังสนาการคา 25100 รานอังสนาการคา 25,100.00       เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 15/2561/15ธ.ค.60

ดังกลาวโดยตรง

๑๗๔,๙๓๓รวมเปนเงินท้ังสิ้น -หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันเการอยสามสิบสามบาทถวน-


