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1 จางเหมาคนงานทั่วไปอยูเวร ยามประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 9,000 บาท ตกลงราคา นายอุเทน  สายแดง นายอุเทน  สายแดง

ประจําเดือน พฤษภาคม 2560 ราคาที่เสนอ 9,000 บาท ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

2 จางเหมาคนงานทั่วไป ยามประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 9,000 บาท ตกลงราคา นางสาวประมวล  จวงจันทร นางสาวประมวล  จวงจันทร

ประจําเดือน พฤษภาคม 2560 ราคาที่เสนอ 9,000 บาท ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

3 จางเหมา รถ รับ - สง เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. 21,000 บาท ตกลงราคา นายสมชาย  อินทนัน นายสมชาย  อินทนัน

หาดนางแกว ราคาที่เสนอ 21,000 บาท ราคาที่เสนอ 21,000 บาท

4 จางเหมาคนงานทั่วไป อยูเวรยามประจํา อบต.หาดนางแกว 9,000 บาท ตกลงราคา นายพิชัยเชง  เชงขุนทด นายพิชัย  เชงขุนทด

ประจําเดือน พฤษภาคม 2560 ราคาที่เสนอ 9,000 บาท ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

5 จางคนงานทั่วไปปฎิบัติหนาที่ธุรการ 9,000 บาท ตกลงราคา นางสาวสายพิรุณ  โพศรี นางสาวสายพิรุณ  โพศรี

ประจําเดือนพฤษภาคม 60 ราคาที่เสนอ 9,000 บาท ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

6 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 6,546 บาท ตกลงราคา หจก.บริบูรณบริการ หจก.บริบูรณบริการ

ราคาที่เสนอ 6,546 บาท ราคาที่เสนอ 6,546 บาท

7 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 4,624 บาท ตกลงราคา หจก.บริบูรณบริการ หจก.บริบูรณบริการ

ราคาที่เสนอ 4,624 บาท ราคาที่เสนอ 4,624 บาท

8 ซื้อวัสดุกอสราง(ยางมะตอย) 65,000 บาท ตกลงราคา นางสาววันวิสา  แกวเกิดเถื่อน นางสาววันวิสา  แกวเกิดเถื่อน

ราคาที่เสนอ 65,000 บาท ราคาที่เสนอ 65,000 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
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8 จางซอมแซมไฟฟาสาธาณะ หมูที1่ - 7 จํานวน 63 จุด 62,859 บาท ตกลงราคา รานสมบัติพาณิชย รานสมบัติพาณิชย

ราคาที่เสนอ 62,859 บาท ราคาที่เสนอ 62,859 บาท

9 จางซอมแซมตูควบคุมมอเตอรมอเตอรสูบน้ําประปาหมูบาน 5,100 บาท ตกลงราคา รานสมบัติพาณิชย รานสมบัติพาณิชย

ราคาที่เสนอ 5,100 บาท ราคาที่เสนอ 5,100 บาท

10 ซื้อวัสดุอื่นเพื่อใชในกิจการประปา 4,710 บาท ตกลงราคา รานเพาวเวอรทูลส รานเพาวเวอรทูลส

ราคาที่เสนอ 4,710 บาท ราคาที่เสนอ 4,710 บาท

11 จางซอมแซมเครื่องพนหมอกควัน 18,940 บาท ตกลงราคา บริษัท จีเอ็มเทคโนโลยี เซลล แอนด บริษัท จีเอ็มเทคโนโลยี เซลล แอนด

เซอรวิส จํากัด เซอรวิส จํากัด

ราคาที่เสนอ 18,940 บาท ราคาที่เสนอ 18,940 บาท

12 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 2,999 บาท ตกลงราคา หจก.บริบูรณบริการ หจก.บริบูรณบริการ

ราคาที่เสนอ 2,999 บาท ราคาที่เสนอ 2,999 บาท

13 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว(สํานักปลัด) 12,368 บาท ตกลงราคา ราน พ.สุวรรณศร ราน พ.สุวรรณศร

ราคาที่เสนอ 12,368 บาท ราคาที่เสนอ 12,368 บาท

14 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว(การศึกษา) 13,340 บาท ตกลงราคา ราน พ.สุวรรณศร ราน พ.สุวรรณศร

ราคาที่เสนอ 13,340 บาท ราคาที่เสนอ 13,340 บาท

15 จางซอมแซมเครื่องตัดหญา 2,765 บาท ตกลงราคา รานเพาวเวอรทูลส กบินทรบุรี รานเพาวเวอรทูลส กบินทรบุรี

ราคาที่เสนอ 2,765 บาท ราคาที่เสนอ 2,765 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
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16 จางจัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธ 1,500 บาท ตกลงราคา หจก.กบินทรบุรี อิงคเจ็ท หจก.กบินทรบุรี อิงคเจ็ท

ราคาที่เสนอ 1,500 บาท ราคาที่เสนอ 1,500 บาท

17 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 58,800 บาท ตกลงราคา รานทรัพยไพศาล เทรดดิ้ง รานทรัพยไพศาล เทรดดิ้ง

ราคาที่เสนอ 58,800 บาท ราคาที่เสนอ 58,800 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
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