
๑ ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ (ศพด.) ๓,๔๓๘.๕๒ บาท ๓,๔๓๘.๕๒ บาท เฉพาะเจาะจง รานศักดิ์การไฟฟา รานศักดิ์การไฟฟา ราคาต่ําสุด ๑๓/๒๕๖๖

เสนอที่ราคา ๓,๔๓๘.๕๒ บาท เสนอที่ราคา ๓,๔๓๘.๕๒ บาท ลว.๙/๑๒/๖๕

๒ ซื้อผามาน ๗๐,๙๑๒ บาท ๗๐,๙๑๒ บาท เฉพาะเจาะจง รานจาดีไซน รานจาดีไซน ราคาต่ําสุด ๑๔/๒๕๖๖

เสนอที่ราคา ๗๐,๙๑๒ บาท เสนอที่ราคา ๗๐,๙๑๒ บาท ลว.๒๒/๑๒/๖๕

        แบบ สขร.1

                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

                                                                       วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่ วิธีซื้อหรือจางงานจัดซื้อจัดจาง  ราคากลาง

เหตุผลที่

คัดเลือก 

   โดย

สรุป

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง



๑ จางเหมาทําปายไวนิลโครง ๘๗๕ บาท ๘๗๕ บาท เฉพาะเจาะจง รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ ราคาต่ําสุด ๙/๒๕๖๖

การ จิตอาสา "เราทําความ เสนอที่ราคา ๘๗๕ บาท เสนอที่ราคา ๘๗๕ บาท ลว.๘/๑๒/๖๕

 ดี ดวย หัวใจ"

๒ จางเหมาเครื่องเสียง ๓,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต รื่นสุวรรณ นายสงกรานต รื่นสุวรรณ ราคาต่ําสุด ๑๐/๒๕๖๖

เสนอที่ราคา ๓,๐๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๓,๐๐๐ บาท ลว.๘/๑๒/๖๕

๓ จางจัดทําพานพุมดอกไม ๒,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานศิชลดอกไม รานศิชลดอกไม ราคาต่ําสุด ๑๑/๒๕๖๖

เสนอที่ราคา ๒,๐๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๒,๐๐๐ บาท ลว.๘/๑๒/๖๕

๔ จางเหมาบํารุงและซอมแซม ๓,๙๓๖ บาท ๓,๙๓๖ บาท เฉพาะเจาะจง เพาเวอรทูลส กบินทรบุรี เพาเวอรทูลส กบินทรบุรี ราคาต่ําสุด ๑๒/๒๕๖๖

เครื่องตัดหญาแบบสาย เสนอที่ราคา ๓,๙๓๖ บาท เสนอที่ราคา ๓,๙๓๖ บาท ลว.๒๒/๑๒/๖๕

๕ จางคนทําความสะอาด ๒๗,๐๐๐ บาท ๒๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวประมวล จวงจันทร นางสาวประมวล จวงจันทร ราคาต่ําสุด ๑๓/๒๕๖๖

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เสนอที่ราคา ๒๗,๐๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๒๗,๐๐๐ บาท ลว.๒๙/๑๒/๖๕

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

                                                                       วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่

เหตุผลที่

คัดเลือก 

   โดย

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

        แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕



๖ จางยามรักษาความปลอดภัย ๒๗,๐๐๐ บาท ๒๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายชนะศักดิ์ นามชางตอ นายชนะศักดิ์ นามชางตอ ราคาต่ําสุด ๑๔/๒๕๖๖

สถานที่ราชการ เสนอที่ราคา ๒๗,๐๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๒๗,๐๐๐ บาท ลว.๒๙/๑๒/๖๕

๗ จางเหมารถ รับ-สงเด็ก ๖๒,๐๐๐ บาท ๖๒,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย อินทนัน นายสมชาย อินทนัน ราคาต่ําสุด ๑๕/๒๕๖๖

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เสนอที่ราคา ๖๒,๐๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๖๒,๐๐๐ บาท ลว.๒๙/๑๒/๖๕

๘ จางเหมาประกอบอาหาร ๒๔,๘๔๐ บาท ๒๔,๘๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพะเยาว สุวรรณศร นางสาวพะเยาว สุวรรณศร ราคาต่ําสุด ๑๖/๒๕๖๖

กลางวัน เสนอที่ราคา ๒๔,๘๔๐ บาท เสนอที่ราคา ๒๔,๘๔๐ บาท ลว.๒๙/๑๒/๖๕

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
เหตุผลที่

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

        แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

                                                                       วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี



งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

        แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

                                                                       วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่      ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี



        แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
     ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

                                                                       วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่

                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี



                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เหตุผลที่

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๕

                                                                    วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
     ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๕

                                                                    วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
     ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ



                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๕

                                                                    วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
     ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ



                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๕

                                                                    วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
     ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ



                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๕

                                                                    วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
     ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

       แบบ สขร.1


	ธันวาคม65

