
แบบ สขร.๒

ที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง 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  เมษายน 2561 และเงื่อนไขที่กําหนด

๒ จางเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจํา 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  เมษายน 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  เมษายน 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  เมษายน 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  เมษายน 2561 ตรงตามรายละเอียด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน เมษายน ๒๕61

องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี อําเภอนาหมื่น  จังหวัดนาน



ที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง 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  เมษายน 2561 ปองนันท ปองนันท ตรงตามรายละเอียด

๗ จัดซื้อวัสดุคอมฯ(สายจอคอมฯ) ๒๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เจทีคอมฯ ๒๐๐ หจก.เจทีคอมฯ ๒๐๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 41/2561/9เม.ย.61

ดังกลาวโดยตรง

๘ จัดซื้อวัสดุโครงการปใหมเมือง ๓,๑๖๐ เฉพาะเจาะจง นายณภัทร สุทธิ ๓,๑๖๐ นายณภัทร สุทธิ ๓,๑๖๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 42/2561/11เม.ย.61

(น้ําดื่ม/น้ําแข็ง) ดังกลาวโดยตรง

๙ จัดซื้อวัสดุโครงการปใหมเมือง ๗,๕๙๑ เฉพาะเจาะจง นางสมคิด ธิเขียว 7,591 นางสมคิด ธิเขียว 7,591 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 43/2561/11เม.ย.61

(วัสดุอุปกรณ) ดังกลาวโดยตรง

๑๐ จัดซื้อวัสดุปองกันและลดอุบัติเหตุ ๑,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง รานอังสนาการคา ๑,๒๐๐ รานอังสนาการคา ๑,๒๐๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 44/2561/11เม.ย.61

ทางถนน ดังกลาวโดยตรง

๑๑ จัดจางทํานิทรรศการสมเด็จพระเจา ๑,๙๕๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ยอดปา ๑,๙๕๐ น.ส.กฤชากรณ ยอดปา ๑,๙๕๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 34/2561/2เม.ย.61

อยูหัว ร.10 ดังกลาวโดยตรง

๑๒ จางเหมาจัดทําพานพุมดอกไมสด ๖,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางเกษร ธิมา ๖,๐๐๐ นางเกษร ธิมา ๖,๐๐๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 35/2561/3เม.ย.61

และตกแตงสถานที่วันจักรี ดังกลาวโดยตรง

๑๓ จางเหมาประกอบอาหารถวายพระ ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางหวัง นันยะ ๒,๐๐๐ นางหวัง นันยะ ๒,๐๐๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 36/2561/3เม.ย.61

โครงการวันจักรี ดังกลาวโดยตรง

๑๔ จัดทําปายโครงการงานวันจักรี ๑,๐๒๕ เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ยอดปา 1,025.00    น.ส.กฤชากรณ ยอดปา 1,025.00      เปนผูมีอาชีพรับจาง 37/2561/3เม.ย.61

ดังกลาวโดยตรง



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

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๑๕ จัดจางทําปายโครงการลดอุบัติเหตุ ๘,๘๕๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ยอดปา 8,850 น.ส.กฤชากรณ ยอดปา 8,850 เปนผูมีอาชีพรับจาง 38/25614/5เม.ย.61

ในชวงเทศกาล ดังกลาวโดยตรง

๑๖ จัดจางทําปายโครงการมวนใจปใหมเมือง ๑,๒๖๐ เฉพาะเจาะจง รานเอ อาร เอ็ม ๑,๒๖๐ รานเอ อาร เอ็ม ๑,๒๖๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 39/2561/9เม.ย.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๗ จัดจางเหมาเครื่องเสียงโครงการ ๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางดาวเทียม ธิเขียว 4,000 นางดาวเทียม ธิเขียว 4,000 เปนผูมีอาชีพรับจาง 40/2561/11เม.ย.61

มวนใจปใหมเมือง ดังกลาวโดยตรง

๑๘ จัดจางซอมบํารุงรถรับ-สงนักเรียน ๑๔,๒๘๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เฟองเจริญยนต 14,280 หจก.เฟองเจริญยนต 14,280.00    เปนผูมีอาชีพรับจาง 41/2561/19เม.ย.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๙ จัดจางซอมบํารุงรถยนตพยาบาล ๔,๖๖๕ เฉพาะเจาะจง หจก.เฟองเจริญยนต 4,665.00    หจก.เฟองเจริญยนต 4,665.00      เปนผูมีอาชีพรับจาง 42/2561/19เม.ย.61

กง 7580 ดังกลาวโดยตรง

รวมเปนเงินท้ังสิ้น (หนึ่งแสนส่ีหมื่นหนึ่งรอยแปดสิบเอ็ดบาทถวน) ๑๔๐,๑๘๑


