
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  มกราคม 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  มกราคม 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  มกราคม 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  มกราคม 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  มกราคม 2561 ตรงตามรายละเอียด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน มกราคม  ๒๕61

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  มกราคม 2561 ปองนันท ปองนันท ตรงตามรายละเอียด

๗ จางเหมาจัดทําปายตลาดประชารัฐ ๕๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ๕๖๐.๐๐ น.ส.กฤชากรณ ๕๖๐.๐๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 14/2561/5ม.ค.61

ยอดปา ยอดปา ดังกลาวโดยตรง

๘ จัดจางทําปายประชุมสัญจร ๓๐๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ๓๐๐ น.ส.กฤชากรณ ๓๐๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 15/2561/5ม.ค.61

ยอดปา ยอดปา ดังกลาวโดยตรง

๙ จางเหมาบริการหุมเบาะรถยนต ๙,๐๙๐ เฉพาะเจาะจง บ.รอยัล เลเธอรโปรดัก ๙,๐๙๐ บ.รอยัล เลเธอรโปรดัก ๙,๐๙๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 16/2561/11ม.ค.61

สวนกลาง กก 3030 ดังกลาวโดยตรง

๑๐ จัดจางซอมบํารุงไฟฟาและวิทยุ ๒,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง รานฟาใส 2,500 รานฟาใส 2,500 เปนผูมีอาชีพรับจาง 17/2561/31ม.ค.61

(โทรทัศน) ดังกลาวโดยตรง

๑๑ จัดจางซอมบํารุงรถยนต กก3030 ๒๗,๖๘๐ เฉพาะเจาะจง อูชางหวง 27,680 อูชางหวง 27,680 เปนผูมีอาชีพรับจาง 18/2561/31ม.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๒ จัดจางประกอบอาหารเลี้ยงรับรอง 2,000.00       เฉพาะเจาะจง นางวุน นันยะ 2,000.00    นางวุน นันะ 2,000.00         เปนผูมีอาชีพรับจาง 19/2561/31ม.ค.61

จนท.กรมสงเสริมฯ ดังกลาวโดยตรง

๑๓ จัดซื้อวัสดุยานพหนะและขนสง 17,700.00     เฉพาะเจาะจง รานชางเผือก 17700.00 รานชางเผือก 17,700.00       เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 16/2561/29ม.ค.61

ประดับยนต ประดับยนต ดังกลาวโดยตรง



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

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

14 จัดซื้อวัสดุงานสืบชะตาขาว ม.1 2,200.00       เฉพาะเจาะจง นางบัวลม ศรีแกว 2,200.00    นางบัวลม ศรีแกว 2,200.00         เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 17/2561/31ม.ค.61

ดังกลาวโดยตรง

15 จัดซื้อวัสดุโครงการสืบชะตาว 3,576.00       เฉพาะเจาะจง นายเริง ศรีแกว 3,576.00    นายเริง ศรีแกว 3,576.00         เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 18/2561/31ม.ค.61

(ชุดสังฆทาน) ดังกลาวโดยตรง

๑๔๙,๖๐๖รวมเปนเงินท้ังสิ้น (หนึ่งแสนส่ีหมื่นเกาพันหกรอยหกบาทถวน)


