
ประจาํเดือน ตุลาคม
หน่วยงาน   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาชี

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

จดัจา้ง เสนอ
ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา คดัเลือก

(โดยสังเขป)

ส่วนกลาง  ประจาํเดือน  ตุลาคม
-บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั ซสัโก ้จาํกดั

(มหาชน)
บริษทั ซสัโก ้จาํกดั (มหาชน) เป็นผูเ้สนอราคาตาม

บรรทุกขยะ  ประจาํเดือน  ตุลาคม
-บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั ซสัโก ้จาํกดั

(มหาชน)
บริษทั ซสัโก ้จาํกดั (มหาชน) เป็นผูเ้สนอราคาตาม

บรรทุกเททา้ย (รถกระเชา้ไฟฟ้า)  ประจาํเดือน
ตุลาคม

-บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั ซสัโก ้จาํกดั
(มหาชน)

บริษทั ซสัโก ้จาํกดั (มหาชน) เป็นผูเ้สนอราคาตาม

-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านราชาวดี ฟลอรีสท์ ร้านราชาวดี ฟลอรีสท์ เป็นผูเ้สนอราคาตาม

ขวญัใจ  สีสังข์ ผูจ้ดัทาํ อุบล  พรหมดาํ ผูต้รวจสอบ รัตนาพร  เทพษร ผูร้ายงาน
(นางขวญัใจ  สีสังข)์ (นางสาวอุบล  พรหมดาํ)                                                       (นางสาวรัตนาพร  เทพษร)
เจา้พนกังานพสัดุฯ ผูอ้าํนวยการกองคลงั                                                       ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาชี



ประจาํเดือน ตุลาคม
หน่วยงาน   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาชี

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) จดัจา้ง

ผูเ้สนอร
เสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคา (โดยสังเขป)

จา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยั

-บาท

-บาท เฉพาะเจาะจง นายทววีฒัน์  เถาแกว้ นายทววีฒัน์  เถาแกว้ เป็นผูเ้สนอราคาตาม
หนด

-บาท
-บาท เฉพาะเจาะจง นายสุรเชษฐ ์ ช่วยเฉลิมชยั นายสุรเชษฐ ์ ช่วยเฉลิมชยั เป็นผูเ้สนอราคาตาม

จา้งเหมาบริการพนกังานขบัรถยนต์
.-บาท

-บาท เฉพาะเจาะจง นายนธี  ป้านใหม่ นายนธี  ป้านใหม่ เป็นผูเ้สนอราคาตาม

จา้งเหมาบริการผูช่้วยเหลือครูผูดู้แลเด็ก

-บาท

-บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิศา  ไชยแพทย์ นางสาวสุนิศา  ไชยแพทย์ เป็นผูเ้สนอราคาตาม

ขวญัใจ  สีสังข์ ผูจ้ดัทาํ อุบล  พรหมดาํ ผูต้รวจสอบ รัตนาพร  เทพษร ผูร้ายงาน
(นางขวญัใจ  สีสังข)์ (นางสาวอุบล  พรหมดาํ)                                                       (นางสาวรัตนาพร  เทพษร)
เจา้พนกังานพสัดุฯ ผูอ้าํนวยการกองคลงั                                                       ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาชี



ประจาํเดือน ตุลาคม
หน่วยงาน   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาชี

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

จดัจา้ง เสนอ
ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก

และราคา (โดยสังเขป)

จา้งเหมาบริการดูแลซ่อมบาํรุงระบบประปา
-บาท

.-บาท เฉพาะเจาะจง นางจนัทนา  ชูไชย นางจนัทนา  ชูไชย เป็นผูเ้สนอราคาตาม

-บาท
-บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจมาภรณ์

อารีบาํบดั
นางสาวเบญจมาภรณ์

อารีบาํบดั
เป็นผูเ้สนอราคาตาม

จา้งเหมาบริการงานแม่บา้น  เปิด ปิดประตู
หนา้ต่าง ปัดกวาด ในสาํนกังานฯลฯ จาํนวน

-บาท

, -บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวสมร  ภูชงค์ นางสาวสมร  ภูชงค์ เป็นผูเ้สนอราคาตาม

จา้งเหมาบริการผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการกอง
-บาท

, -บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวปารียา
ป้านใหม่

นางสาวปารียา
ป้านใหม่

เป็นผูเ้สนอราคาตาม

ขวญัใจ  สีสังข์ ผูจ้ดัทาํ อุบล  พรหมดาํ ผูต้รวจสอบ รัตนาพร  เทพษร ผูร้ายงาน
(นางขวญัใจ  สีสังข)์ (นางสาวอุบล  พรหมดาํ)                                                       (นางสาวรัตนาพร  เทพษร)
เจา้พนกังานพสัดุฯ ผูอ้าํนวยการกองคลงั                                                       ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาชี



ประจาํเดือน ตุลาคม
หน่วยงาน   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาชี

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

จดัจา้ง เสนอ
ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก

และราคา (โดยสังเขป)

ร
-บาท

-บาท เฉพาะเจาะจง นายสุวฒัน์  ทองพนัธ์ นายสุวฒัน์  ทองพนัธ์ เป็นผูเ้สนอราคาตาม

-บาท

-บาท เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  พรหมมณี นายเจริญ  พรหมมณี เป็นผูเ้สนอราคาตาม

-บาท

-บาท เฉพาะเจาะจง นายยรรยง เป็นผูเ้สนอราคาตาม

-บาท
-บาท เฉพาะเจาะจง นายศราวธุ  ดาวเรือง นายศราวธุ  ดาวเรือง เป็นผูเ้สนอราคาตาม

ขวญัใจ  สีสังข์ ผูจ้ดัทาํ อุบล  พรหมดาํ ผูต้รวจสอบ รัตนาพร  เทพษร ผูร้ายงาน
(นางขวญัใจ  สีสังข)์ (นางสาวอุบล  พรหมดาํ)                                                       (นางสาวรัตนาพร  เทพษร)
เจา้พนกังานพสัดุฯ ผูอ้าํนวยการกองคลงั                                                       ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาชี



แบบรายงาน
ประจาํเดือน ตุลาคม

หน่วยงาน   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาชี
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

จดัจา้ง เสนอ
ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ

ราคา
อก

(โดยสังเขป)

จา้งเหมา
-บาท

.-บาท เฉพาะเจาะจง นางมะลิ  ณ นคร นางมะลิ  ณ นคร เป็นผูเ้สนอราคาตาม

-บาท
-บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  พุ เป็นผูเ้สนอราคาตาม

จา้งเหมาจดัทาํซุม้ถวายดอกไมจ้นัทน์  ขนาด
x 5.50 เมตร

, -บาท เฉพาะเจาะจง เนเจอร์รัล โปรเทค
จาํกดั

เนเจอร์รัล โปรเทค
จาํกดั

เป็นผูเ้สนอราคาตาม

จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั และอาหาร -บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัมน  ขุนแกว้ นางสาวณฐัมน ขุนแกว้ เป็นผูเ้สนอราคาตาม

ขวญัใจ  สีสังข์ ผูจ้ดัทาํ อุบล  พรหมดาํ ผูต้รวจสอบ รัตนาพร  เทพษร ผูร้ายงาน
(นางขวญัใจ  สีสังข)์ (นางสาวอุบล  พรหมดาํ)                                                       (นางสาวรัตนาพร  เทพษร)
เจา้พนกังานพสัดุฯ ผูอ้าํนวยการกองคลงั                                                       ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาชี



แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินงานก
ประจาํเดือน ตุลาคม

หน่วยงาน   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาชี
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

จดัจา้ง เสนอ
ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก

และราคา (โดยสังเขป)

จา้งเหมาจดัทาํป้ายภาพพระบรมฉายาลกัษณ์ .-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านโลตสั สติกเกอร์ ร้านโลตสั สติกเกอร์ เป็นผูเ้สนอราคาตาม

จา้งเหมาจดัทาํป้ายภาพพระบรมฉายาลกัษณ์ -บาท เฉพาะเจาะจง ร้านโลตสั สติกเกอร์ ร้านโลตสั สติกเกอร์ เป็นผูเ้สนอราคาตาม

จา้งเหมาจดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ
ลอยกระทงประจาํปี

, -บาท เฉพาะเจาะจง ร้านโลตสั สติกเกอร์ ร้านโลตสั สติกเกอร์ เป็นผูเ้สนอราคาตาม

จุด ตามโครงการลอยกระทงประจาํปี
, -บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวเขมจิรา

จงัโหลนราช
นางสาวเขมจิรา

จงัโหลนราช
เป็นผูเ้สนอราคาตาม

จา้งเหมาจดัทาํป้ายภาพพระบรมฉายาลกัษณ์ -บาท เฉพาะเจาะจง ร้านโลตสั สติกเกอร์ ร้านโลตสั สติกเกอร์

ขวญัใจ  สีสังข์ ผูจ้ดัทาํ อุบล  พรหมดาํ ผูต้รวจสอบ รัตนาพร  เทพษร ผูร้ายงาน
(นางขวญัใจ  สีสังข)์ (นางสาวอุบล  พรหมดาํ)                                                       (นางสาวรัตนาพร  เทพษร)
เจา้พนกังานพสัดุฯ ผูอ้าํนวยการกองคลงั                                                       ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาชี


