
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  มิถุนายน 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  มิถุนายน 2561 แจมสายพงษ แจมสายพงษ และเงื่อนไขท่ีกําหนด

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  มิถุนายน 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  มิถุนายน 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  มิถุนายน 2561 ตรงตามรายละเอียด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน มิถุนายน 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  พฤษภาคม 2561 ปองนันท ปองนันท ตรงตามรายละเอียด

๗ จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ๒๗,๙๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาธรรมาเก็ตติ้ง ๒๗,๙๐๐ หจก.ธนาธรรมาเก็ตติ้ง ๒๗,๙๐๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 56/2561/7มิ.ย.61

เครื่องปรับอากาศ กองชาง ดังกลาวโดยตรง

๘ จัดซื้อวัสดุโรงงาน สวานไฟฟา ๕,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง รานสนั่นการคา ๕,๘๐๐ รานสนั่นการคา ๕,๘๐๐ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 57/2561/8มิ.ย.61

ดังกลาวโดยตรง

๙ จัดซื้อครุภัณฑกอสราง รอกมือสาว ๑๖,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง รานสนั่นการคา 16,000 รานสนั่นการคา 16,000.00        เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 58/2561/8มิ.ย.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๐ จัดซื้อวัสดโุครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน ๒,๓๔๐ เฉพาะเจาะจง รานเสริมปานการคา 2,340.00    รานเสริมปานการคา 2,340.00          เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 59/2561/15มิย.61

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดังกลาวโดยตรง

๑๑ จางเหมาบริการถายเอกสารพรอมเขาเลม ๒,๖๕๒ เฉพาะเจาะจง รานบานเอกสาร 2,652.00    รานบานเอกสาร 2,652.00          เปนผูมีอาชีพรับจาง 56/2561/15มิ.ย.61

แผนพัฒนาทองถิ่น4ป ดังกลาวโดยตรง

๑๒ จางเหมารถบัสปรับอากาศโครงการฝกอบรม ๕๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายปฏิพล พอใจ ๕๔,๐๐๐ นายปฏิพล พอใจ ๕๔,๐๐๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 57/2561/11มิ.ย.61

และศึกษาดูงาน ดังกลาวโดยตรง

๑๓ จางเหมารถตูโครงการฝกอบรม ๑๘,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายปฏิพล พอใจ ๑๘,๐๐๐ นายปฏิพล พอใจ ๑๘,๐๐๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 58/2561/11มิ.ย.61

และศึกษาดูงาน ดังกลาวโดยตรง

๑๔ จัดจางทําปายโครงการศึกษาดูงาน ๓๐๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ยอดปา 300 น.ส.กฤชากรณ ยอดปา 300 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 59/2561/11มิ.ย.61

ดังกลาวโดยตรง



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

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๑๕ จัดจางทําปายโครงการสืบคน ๖๗๕ เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ ยอดปา ๖๗๕ น.ส.กฤชากรณ ยอดปา ๖๗๕ เปนผูมีอาชีพรับจาง 64/2561/18มิ.ย.61

ภูมิปญญาทองถ่ิน ดังกลาวโดยตรง

รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๒๑๑,๖๖๗.๐๐หนึ่งแสนส่ีหมื่นสองพันเการอยหกสิบสามบาทบาทสิบสตางค


