
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  มีนาคม 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  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            

๓ 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

๔ 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

5 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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน มีนาคม ๒๕61

องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี อําเภอนาหมื่น  จังหวัดนาน



ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่/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  มีนาคม 2561 ปองนันท ปองนันท ตรงตามรายละเอียด

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

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองลี ดังกลาวโดยตรง

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

ดังกลาวโดยตรง

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

ดังกลาวโดยตรง

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

และแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน ดังกลาวโดยตรง

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

ดังกลาวโดยตรง

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

ดังกลาวโดยตรง

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

ดังกลาวโดยตรง

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

ทองถ่ิน4ป ยอดปา ยอดปา ดังกลาวโดยตรง



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

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

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

กก 3030 ดังกลาวโดยตรง

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

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ยอดปา ยอดปา ดังกลาวโดยตรง

รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๑๙๑,๒๑๖.๐๐(หนึ่งแสนเกาหม่ืนหนึ่งพันสองรอยสิบหกบาทถวน)


