
  
 

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จัดจ้าง   ในรอบเดือน  กมุภาพันธ์  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง 

ล าดับที่ งานจัดซื้อ-จัดจ้าง วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้รับจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก 

1 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน  
 

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรยศ  กามู มีความรับผิดชอบต่องาน 
 

2.  
 

ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปัทมาวรรณ   ห่อเงิน มีความรับผิดชอบต่องาน 

3. ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 8,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

 นางสาวฐิติกานต์    อินแก้ว มีความรับผิดชอบต่องาน 

4. ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 8,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

 นายกิตติธัช   ชัยศร ี มีความรับผิดชอบต่องาน 

5. ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 8,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวชลณิชา  วารีรัตน์ มีความรับผิดชอบต่องาน 

6.  ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 9,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

นายชาญณรงค์    กระจ่าง  มีความรับผิดชอบต่องาน 

7.  ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 8,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

  นายชัยชนะ   ทาเกตุ  มีความรับผิดชอบต่องาน 

8. 
 

 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 8,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

นายสมบุญ    ตามู  มีความรับผิดชอบต่องาน 
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9.  ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 
 

 9,000.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวมะลิกา  ขันค า  มีความรับผิดชอบต่องาน 
 

10.  ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 
 

 8,000.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวสมจิต   แซ่ลี้  มีความรับผิดชอบต่องาน 
 

11. ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 9,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวอ้อย   บัวเขิน มีความรับผิดชอบต่องาน 

12.  ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 9000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาววราภรณ์   พะโย  มีความรับผิดชอบต่องาน 

13.  ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 8000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

  นางสาววนิดา     มอซ่า  มีความรับผิดชอบต่องาน 

14.  ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 8,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

 นางสาวธัญชนก  ดุแฮ  มีความรับผิดชอบต่องาน 

15.  ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 8,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

 นายป่าจู   จะซอ  มีความรับผิดชอบต่องาน 

16.  ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 9,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

 นางสาวสุวิมล   บัวหลาย  มีความรับผิดชอบต่องาน 
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17. 
 

 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 7,667.00 เฉพาะเจาะจง 
 

นายจีระเดช   ต่องสู่ 
 

 มีความรับผิดชอบต่องาน 

18. 
 

 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 6,696.00 เฉพาะเจาะจง 
 

นายสมนึก  เรือนแก้ว 
 

 มีความรับผิดชอบต่องาน 

19.  ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 4,600.00 เฉพาะเจาะจง  นายอะเคผะ  เลามี่  มีความรับผิดชอบต่องาน 
 

20. 
 

ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 8,900.00 เฉพาะเจาะจง นายยศชัย    แสนมี่ 
 

มีความรับผิดชอบต่องาน 

21.  ค่าจ้างท าตรายาง 150.00 เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านนราดีไซน์  มีความรับผิดชอบต่องาน 

22. 
 

ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิล  450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนราดีไซน์  มีความรับผิดชอบต่องาน 

23. 
 

ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ม.1 

4,750.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริมาศ   สลีอ่อน มีความรับผิดชอบต่องาน 
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24. ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ม.2 

4,750.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริมาศ   สลีอ่อน มีความรับผิดชอบต่องาน 

25. ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ม.4 

4,750.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริมาศ   สลีอ่อน มีความรับผิดชอบต่องาน 

26 จ้างเหมาอาหาร น้ าดื่ม น้ าแข็ง 
โครงการแข่งกีฬาเยาวชน 

7,470.00 เฉพาะเจาะจง นายพรศักดิ์  แก้วดวง มีความรับผิดชอบต่องาน 
ตรงต่อเวลา 

27 จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการแข่ง
กีฬาเยาวชน 

2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายผล  ศรีมณ ี มีความรับผิดชอบต่องาน 

28. ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิล โครงการ
แข่งกีฬาเยาวชน 

1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนราดีไซน์  มีความรับผิดชอบต่องาน 

29.  จัดซื้อหนังสือพิมพ์ หมู่บ้าน 2,175.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวบุญทอง  เทพประสิทธิ  วัสดุมีคุณภาพ  มีความ
รับผิดชอบต่องาน 

30. จัดซื้อหนังสือพิมพ์  อบต. 635.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุญทอง  เทพประสิทธิ  วัสดุมีคุณภาพ  มีความ
รับผิดชอบต่องาน 

 31. จัดซื้อน้ ามัน (คลัง) 1,124.30 เฉพาะเจาะจง บริษัทสุขุมเซอร์วิส จ ากัด  วัสดุมีคุณภาพ   
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32. 
 

จัดซื้อวัสดุโครงการป้องกันสถาน
ส าคัญแห่งชาติ 

3,000.00 
 

เฉพาะเจาะจง นางศรีมา  มหาวัน วัสดุมีคุณภาพ 

33. จัดซื้อถ้วยกีฬาเยาวชน 6,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซีซีอาร์สปอร์ต กรุ๊ป วัสดุมีคุณภาพ 

34. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณก์ีฬาเยาวชน 2,532.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซีซีอาร์สปอร์ต กรุ๊ป วัสดุมีคุณภาพ 

35. จัดซื้อของรางวัลกีฬาเยาวชน 9,132.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเชียงดาว จ ากัด วัสดุมีคุณภาพ 

 


