
๑ จ้างเหมาประกอบอาหาร ๒๓,๙๔๐ บาท ๒๓,๙๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต ่าสุด ๑๐๗/๒๕๖๒

กลางวัน(ต.ค ๖๒ - ธ.ค ๖๒) ราคาที เสนอ ๒๓,๙๔๐ บาท ราคาที เสนอ ๒๓,๙๔๐ บาท ลว.๒๕/๙/๒๕๖๒

๒ จ้างรถ รับ-ส่ง เด็ก ศพด. ๖๑,๐๐๐ บาท ๖๑,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย อินทนัน นายสมชาย อินทนัน ราคาต ่าสุด ๑๐๘/๒๕๖๒

(ต.ค.๖๒  - ธ.ค.๖๒) ราคาที เสนอ ๖๑,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๖๑,๐๐๐ บาท ลว.๒๕/๙/๒๕๖๒

๓ จ้างคนงานทั วไป ประจ่า ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวประมวล จวงจันทร์ นางสาวประมวล จวงจันทร์ ราคาต ่าสุด ๑๐๙/๒๕๖๒

ศพด.อบต.หาดนางแก้ว ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ลว.๒๕/๙/๒๕๖๒

๔ จ้างเหมายามรักษาความ ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายพายุ  ฟักแก้ว  สายแดง นายพายุ  ฟักแก้ว ราคาต ่าสุด ๑๑๐/๒๕๖๒

ปลอดภัย ประจ่า ศพด. ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ลว.๒๕/๙/๒๕๖๒

๕ จ้างเหมาบริการพ้ืนที เก็บ ๗,๐๐๐ บาท ๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิกบีโซลูชั น จ่ากัด บริษัท บ๊ิกบีโซลูชั น จ่ากัด ราคาต ่าสุด ๑๑๑/๒๕๖๒

ข้อมูลระบบสารบรรณ ราคาที เสนอ ๗,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๗,๐๐๐ บาท ลว.๓๐/๙/๒๕๖๒

ล่าดับที วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก 

   โดย

สรุป

        แบบ สขร.1

                                          องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                         สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

                                                         วันที  ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

งานจัดซ้ือจัดจ้าง  ราคากลาง



๖ เช่าพ้ืนที บริการอินเตอร์เน็ต ๘,๐๐๐ บาท ๘,๐๐๐ บาท เฉาะเจาะจง บริษัท ไทม์สมีเดียเว็บดีไซน์ จ่ากัดบริษัท ไทม์สมีเดียเว็บดีไซน์ จ่ากัด ๑๑๒/๒๕๖๒

และต่อทะเบียนโดเมนเนม ราคาที เสนอ ๘,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๘,๐๐๐ บาท ราคาต ่าสุดลว.๓๐/๙/๒๕๖๒

๗ จ้างยามรักษาความปลอดภัย ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉาะเจาะจง นายพิชัย  เชงขุนทด นายพิชัย  เชงขุนทด ราคาต ่าสุด ๑๑๓/๒๕๖๒

สถานที ราชการ อบต. ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ลว.๓๐/๙/๒๕๖๒

(ต.ค.๖๒ - ธ.ค.๖๒)

๘ เช่าเครื องถ่ายเอกสาร ๗,๒๐๐ บาท ๗,๒๐๐ บาท เฉาะเจาะจง ร้าน พี แอนด์ เอ็น เซอร์วิส ร้าน พี แอนด์ เอ็น เซอร์วิส ราคาต ่าสุด ๑๑๔/๒๕๖๒

 (ต.ค.๖๒ - ธ.ค.๖๒ ) ราคาที เสนอ ๗,๒๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๗,๒๐๐ บาท ลว.๓๐/๙/๒๕๖๒

๙ จัดซ้ืออาหารเสริมนม ๑๐,๒๕๒.๐๒ บาท ๑๐,๒๕๒.๐๒ บาท เฉาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน่้าเย็น จ่ากัด สหกรณ์โคนมวังน่้าเย็น จ่ากัด ราคาต ่าสุด ๓/๒๕๖๒

ศพด.อบต.หาดนางแก้ว ราคาที เสนอ ๑๐,๒๕๒.๐๒ บาท ราคาที เสนอ ๑๐,๒๕๒.๐๒ บาท ลว.๒๕/๙/๒๕๖๒

๑๐ จัดซ้ืออาหารเสริมนม ๕๐,๙๐๐.๓๘ บาท ๕๐,๙๐๐.๓๘ บาท เฉาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน่้าเย็น จ่ากัด สหกรณ์โคนมวังน่้าเย็น จ่ากัด ราคาต ่าสุด ๔/๒๕๖๒

สพฐ. ราคาที เสนอ ๕๐,๙๐๐.๓๘ บาท ราคาที เสนอ ๕๐,๙๐๐.๓๘ บาท ลว.๒๕/๙/๒๕๖๒

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

                                                         วันที  ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ล่าดับที 

        แบบ สขร.1

เหตุผลที 

คัดเลือก 

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ

                                          องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                         สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒


