
แบบ สขร.1

ผูที่ไดรับการ เลขที่และวันที่

วงเงินที่จะซื้อ รายชื่อผูเสนอราคาและ คัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1 จางเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น 60,000.00          60,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาว ธนนันทร ดุกสุกแกว 60,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0001/61

จํานวน 2 คัน ที่สุดและเสนอ ลว. 2 ต.ค. 2560

ราคาต่ําสุด

2 จางทําปายไวนิล 900.00               900.00              เฉพาะเจาะจง รานอินดี้โฆษณา 900.00                            เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0002/61

ที่สุดและเสนอ ลว. 2 ต.ค. 2560

ราคาต่ําสุด

3 จางเหมาเปด - ปด อบต.  84,000.00          84,000.00         เฉพาะเจาะจง นางยินดี เทพเงิน 84,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0003/61

จํานวน 12 เดือน ที่สุดและเสนอ ลว. 2 ต.ค. 2560

ราคาต่ําสุด

4 จางเหมาบริการคนงานทั่วไป 84,000.00          84,000.00         เฉพาะเจาะจง นางทิพยวรรณ สุทธิโยชน 84,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0004/61

จํานวน 12 เดือน ที่สุดและเสนอ ลว. 2 ต.ค. 2560

ราคาต่ําสุด

5 จางเหมาบริการคนงานทั่วไป 21,000.00          21,000.00         เฉพาะเจาะจง นายเดโชว พรหมแกว 21,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0005/61

จํานวน  4 เดือน ที่สุดและเสนอ ลว. 2 ต.ค. 2560

 ราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

องคการบริหารสวนตําบลพรอน ปงบประมาณ 2561

ประจําเดือน ตุลาคม 2560

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง



แบบ สขร.1

ผูที่ไดรับการ เลขที่และวันที่

วงเงินที่จะซื้อ รายชื่อผูเสนอราคาและ คัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

6 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง  สํานักปลัด 75,000.00          75,000.00         เฉพาะเจาะจง รานดาวเทียมการคา 75,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0007/61

จํานวน 6 เดือน ที่สุดและเสนอ ลว. 2 ต.ค. 2560

ราคาต่ําสุด

7 จางเหมาบริการงานดูแลเด็กในศูนย 84,000.00          84,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวประกาย  สาลีสุข 84,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0008/61

พัฒนาเด็ฏเล็ก อบต.พรอน ที่สุดและเสนอ ลว. 2 ต.ค. 2560

จํานวน 12 เดือน ราคาต่ําสุด

8 จางเหมาเปด- ปด ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 84,000.00          84,000.00         เฉพาะเจาะจง นางศิขรินทร  ฤทธิ์รัตน 84,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0009/61

อบต.พรอน ที่สุดและเสนอ ลว. 2 ต.ค. 2560

จํานวน 12 เดือน ราคาต่ําสุด

9 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง  (กองสาธารณสุข) 75,000.00          75,000.00         เฉพาะเจาะจง รานดาวเทียการคา 75,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-00010/61

จํานวน 6 เดือน ที่สุดและเสนอ ลว. 2 ต.ค. 2560

ราคาต่ําสุด

10 จางเหมาบริการการปฏิบัติงานดานธุรการ 84,000.00          84,000.00         เฉพาะเจาะจง นายเมธา  ทองจันทร 84,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-00011/61

จํานวน 12 เดือน ที่สุดและเสนอ ลว. 2 ต.ค. 2560

ราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

องคการบริหารสวนตําบลพรอน

ประจําเดือน ตุลาคม 2560

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง



แบบ สขร.1

ผูที่ไดรับการ เลขที่และวันที่

วงเงินที่จะซื้อ รายชื่อผูเสนอราคาและ คัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

11 จางเหมาบริการปฏิบัติงานระบบการแพทย 96,000.00          96,000.00         เฉพาะเจาะจง นายทุม  พรมรัตน 96,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-00012/61

จํานวน 12 เดือน ที่สุดและเสนอ ลว. 2 ต.ค. 2560

ราคาต่ําสุด

12 จางเหมาบริการปฏิบัติงานระบบการแพทย 96,000.00          96,000.00         เฉพาะเจาะจง นายนุย  สาศรีสุข 96,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0013/61

จํานวน 12 เดือน ที่สุดและเสนอ ลว. 2 ต.ค. 2560

ราคาต่ําสุด

13 จางเหมาบริการปฏิบัติงานระบบการแพทย 96,000.00          96,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวินัย  ขวัญสืบ 96,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0014/61

จํานวน 12 เดือน ที่สุดและเสนอ ลว. 2 ต.ค. 2560

ราคาต่ําสุด

14 จางเหมาทําความสะอาด 84,000.00          84,000.00         เฉพาะเจาะจง นายจรัญ  เขียวปญญา 84,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-00015/61

จํานวน 12 เดือน ที่สุดและเสนอ ลว. 2 ต.ค. 2560

ราคาต่ําสุด

15 จางเหมาทําความสะอาด 84,000.00          84,000.00         เฉพาะเจาะจง นายมะซากือรี   ดอเลาะ 84,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-00016/61

จํานวน 12 เดือน ที่สุดและเสนอ ลว. 2 ต.ค. 2560

ราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

องคการบริหารสวนตําบลพรอน ปงบประมาณ 2561

ประจําเดือน ตุลาคม 2560

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง



แบบ สขร.1

ผูที่ไดรับการ เลขที่และวันที่

วงเงินที่จะซื้อ รายชื่อผูเสนอราคาและ คัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

16 จางเหมาทําความสะอาดบานเกาะยาว 36,000.00          36,000.00         เฉพาะเจาะจง นางตีเมาะ ตะตีนาลาฮา 36,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0017/61

จํานวน 12 เดือน ที่สุดและเสนอ ลว. 2 ต.ค. 2560

ราคาต่ําสุด

17 ซื้อวัสดุเชื่อเพลิง (กองชาง) 54,000.00          54,000.00         เฉพาะเจาะจง รานดาวเทียวการคา 54,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0018/61

จํานวน 6 เดือน ที่สุดและเสนอ ลว. 2 ต.ค. 2560

ราคาต่ําสุด

18 จางเหมาตัดหญาทําความสะอาดริมถนน 94,200.00          94,200.00         เฉพาะเจาะจง นายเสริม  คงประเสริฐ 94,200.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0019/61

จํานวน 12 เดือน ที่สุดและเสนอ ลว. 2 ต.ค. 2560

 ราคาต่ําสุด

19 จางเหมาตัดหญาทําความสะอาดริมถนน 94,200.00          94,200.00         เฉพาะเจาะจง นายแซซูเด็ง  เจะเซง 94,200.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0020/61

จํานวน 12 เดือน ที่สุดและเสนอ ลว. 2 ต.ค. 2560

 ราคาต่ําสุด

20 จางเหมาตัดหญาทําความสะอาดริมถนน 94,200.00          94,200.00         เฉพาะเจาะจง นายสาธิต  มณีแสง 94,200.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0021/61

จํานวน 12 เดือน ที่สุดและเสนอ ลว. 2 ต.ค. 2560

ราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

องคการบริหารสวนตําบลพรอน ปงบประมาณ 2561

ประจําเดือน ตุลาคม 2560

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง



แบบ สขร.1

ผูที่ไดรับการ เลขที่และวันที่

วงเงินที่จะซื้อ รายชื่อผูเสนอราคาและ คัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

21 จัดซื้อหนังสือพิมพ 6 เดือน 39,000.00          39,000.00         เฉพาะเจาะจง สําเภาทอง 39,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0022/61

จํานวน 6 เดือน ที่สุดและเสนอ ลว. 2 ต.ค. 2560

ราคาต่ําสุด

22 จางเหมารถปรับอากาศ 60,000.00          6,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวธนนันทร ดุกสุกแกว 60,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0023/61

จํานวน 2 คัน ที่สุดและเสนอ ลว. 2 ต.ค. 2560

ราคาต่ําสุด

23 จางทําปายไวนิล 900.00               900.00              เฉพาะเจาะจง รานอินดี้โฆษณา 900.00                            เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0024/61

ที่สุดและเสนอ ลว. 2 ต.ค. 2560

ราคาต่ําสุด

24 เชาเครื่องถาย 28,800.00          28,800.00         เฉพาะเจาะจง รานนรากอปปแอนดเซอรวิส 28,800.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0025/61

จํานวน 12 เดือน ที่สุดและเสนอ ลว. 2 ต.ค. 2560

ราคาต่ําสุด

25 จางทําปายโครงกานอาซูรอ 600.00               600.00              เฉพาะเจาะจง รานอินดี้โฆษณา 600.00                            เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0026/61

ที่สุดและเสนอ ลว. 12 ต.ค. 2560

ราคาต่ําสุด

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

องคการบริหารสวนตําบลพรอน ปงบประมาณ 2561

ประจําเดือน ตุลาคม 2560

ลําดับ



แบบ สขร.1

ผูที่ไดรับการ เลขที่และวันที่

วงเงินที่จะซื้อ รายชื่อผูเสนอราคาและ คัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

26 ซื้อผาเยซี่ 13,485.00          13,485.00         เฉพาะเจาะจง รานตากใบรวมมิตร 13,485.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0030/61

 ที่สุดและเสนอ ลว. 20 ต.ค. 2560

ราคาต่ําสุด

27 ซื้อถวยรางวัลเพื่อใชในโครงการ 12,200.00          12,200.00         เฉพาะเจาะจง รานรัศมี 12,200.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0031/61

ลอยกระทง ที่สุดและเสนอ ลว. 25 ต.ค. 2560

ราคาต่ําสุด

28 จางเชาเวทีและเครื่องเสียงเพื่อใชใน 15,000.00          15,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย  ทองคุปต 15,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0032/61

โครงการลอยกระทง ที่สุดและเสนอ ลว. 25 ต.ค. 2560

ราคาต่ําสุด

29 จางทําปายโครงการลอยกระทง 7,800.00            7,800.00           เฉพาะเจาะจง รานอินดี้โฆษณา 7,800.00                         เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0033/61

ที่สุดและเสนอ ลว. 25 ต.ค. 2560

ราคาต่ําสุด

30 ซื้อกระเบื้องเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย 2,894.00            2,894.00           เฉพาะเจาะจง ราน ส.วัสดุกอสราง 2,894.00                         เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0034/61

ที่สุดและเสนอ ลว. 31 ต.ค. 2560

ราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

องคการบริหารสวนตําบลพรอน ปงบประมาณ 2561

ประจําเดือน ตุลาคม 2560

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง



แบบ สขร.1

ผูที่ไดรับการ เลขที่และวันที่

วงเงินที่จะซื้อ รายชื่อผูเสนอราคาและ คัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

31 โครงการขุด ขุดลอกคลองลาน  หมู3 4,400.00            4,400.00           เฉพาะเจาะจง หจก.วิวรรธนการคา 4,400.00                         เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0035/61

ที่สุดและเสนอ ลว. 2 พ.ย. 2560

ราคาต่ําสุด

32 จางซอมแอร 1,200.00            1,200.00           เฉพาะเจาะจง นายบุญเรง พลละคร 1,200.00                         เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0036/61

ที่สุดและเสนอ ลว. 6 พ.ย.60

ราคาต่ําสุด

33 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 6,650.00            6,650.00           เฉพาะเจาะจง รานเอ็นดีคอมพิวเตอร 6,650.00                         เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0037/61

ที่สุดและเสนอ ลว. 7  พ.ย.60

ราคาต่ําสุด

34 จางซอมคอมพิวเตอร 7,150.00            7,150.00           เฉพาะเจาะจง รานเอ็นดีคอมพิวเตอร 7,150.00                         เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0038/61

ที่สุดและเสนอ  ลว.8 พ.ย.60

ราคาต่ําสุด

35 โครงการกอสรางขยายเขตประปา ม.1 3,458,000.00     3,458,000.00    วิธีพิเศษ คํานึงงามสวน 3,458,000.00                  เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0034/61

ที่สุดและเสนอ  ลว.14 พ.ย.60

ราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

องคการบริหารสวนตําบลพรอน ปงบประมาณ 2561

ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง



แบบ สขร.1

ผูที่ไดรับการ เลขที่และวันที่

วงเงินที่จะซื้อ รายชื่อผูเสนอราคาและ คัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

36 โครงการกอสรางขยายเขตประปา ม.5 2,038,000.00     2,038,000.00    วิธีพิเศษ คํานึงงามสวน 2,038,000.00                  เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0042/61

ที่สุดและเสนอ ลว. 14 พ.ย. 2560

ราคาต่ําสุด

37 ซื้อกระเบื้อง 2,850.00            2,850.00           เฉพาะเจาะจง ราน ส.วัสดุกอสราง 2,850.00                         เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0043/61

ที่สุดและเสนอ ลว. 20 พ.ย.60

ราคาต่ําสุด

38 ซื้อนมโรงเรียน 635,210.78        635,210.78       เฉพาะเจาะจง สหกรณโคนม 635,210.78                     เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0044/61

ที่สุดและเสนอ ลว. 20  พ.ย.60

ราคาต่ําสุด

39 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา หมู3 340,000.00        340,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อํานาจเจริญรุงเรืองกิจ 340,000.00                     เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0045/61

ที่สุดและเสนอ  ลว.21 พ.ย.60

ราคาต่ําสุด

40 โครงการกอสรางทอระบายน้ําสายบาน 261,000.00        261,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อํานาจเจริญรุงเรืองกิจ 261,000.00                     เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0046/61

นายรักษ - บานครูเทียม ที่สุดและเสนอ  ลว.23 พ.ย.60

ราคาต่ําสุด

ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

องคการบริหารสวนตําบลพรอน ปงบประมาณ 2561



แบบ สขร.1

ผูที่ไดรับการ เลขที่และวันที่

วงเงินที่จะซื้อ รายชื่อผูเสนอราคาและ คัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

41  ซื้อครุภัณฑสํานักงาน (แอร) 56,000.00          56,000.00         เฉพาะเจาะจง ตากใบการไฟฟา 56,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0059/61

(กองสาธารณสุข) ที่สุดและเสนอ ลว. 21 ธ.ค. 2560

 ราคาต่ําสุด

42 ซื้อเครื่องอุปโคภบริโภค (เมาลิด) 29,600.00          29,600.00         เฉพาะเจาะจง นายอาแว  กูโน 29,600.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0061/61

ที่สุดและเสนอ ลว. 21 ธ.ค.60

ราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

องคการบริหารสวนตําบลพรอน ปงบประมาณ 2561

ประจําเดือน  ธันวาคม 2560

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง



แบบ สขร.1

ผูที่ไดรับการ เลขที่และวันที่

วงเงินที่จะซื้อ รายชื่อผูเสนอราคาและ คัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

43 โครงการขุด ขุดลอก คลองระบายน้ํา 95,000.00          95,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.วิวรรธนการคา 95,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0064/61

ที่สุดและเสนอ ลว. 4 ม.ค. 61

ราคาต่ําสุด

44 ซื้อถุงดํา 9,660.00            9,660.00           เฉพาะเจาะจง รานโกลดสตาร 9,660.00                         เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0065/61

ที่สุดและเสนอ ลว.4 ม.ค..61

ราคาต่ําสุด

45 จางซอมรถยนต 2,874.13            2,874.13           เฉพาะเจาะจง พิทานพาณิชย 2,874.13                         เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0067/61

ที่สุดและเสนอ ลว.5 ม.ค.61

ราคาต่ําสุด

46 ซื้อของรางวัล งานวันเด็ก 17,250.00          17,250.00         เฉพาะเจาะจง รานรัศมี 17,250.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0071/61

ที่สุดและเสนอ ลว.9 ม.ค.61

ราคาต่ําสุด

47 เชาเวที เตน เครื่องเสียง งานวันเด็ก 53,000.00          53,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พ.ีซาวด 53,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0072/61

ที่สุดและเสนอ ลว.9 ม.ค.61

ราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

องคการบริหารสวนตําบลพรอน ปงบประมาณ 2561

ประจําเดือน  มกราคม 2561

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง



แบบ สขร.1

ผูที่ไดรับการ เลขที่และวันที่

วงเงินที่จะซื้อ รายชื่อผูเสนอราคาและ คัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

48 จางซอมคอมพิวเตอร 3,700.00            3,700.00           เฉพาะเจาะจง รานเอ็นดีคอมพิวเตอร 3,700.00                         เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-009161

ที่สุดและเสนอ ลว.13 มี.ค.61

ราคาต่ําสุด

49 ซื้อถึงขยะ 36,000.00          36,000.00         เฉพาะเจาะจง รานโกลดสตาร 36,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0092/61

ที่สุดและเสนอ ลว.21 มี.ค.61

ราคาต่ําสุด

50 ซื้อแบตเตอรรี่ 4,200.00            7,200.00           เฉพาะเจาะจง เอส.วีคารเซอรวิส 4,200.00                         เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0094/61

หมายเลขทะเบียน ตค121 ที่สุดและเสนอ ลว.37 มี.ค.61

ราคาต่ําสุด

51 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 40,000.00          40,000.00         เฉพาะเจาะจง รานดาวเทียม 40,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0095/61

ที่สุดและเสนอ ลว.30 ม.ค..60

ราคาต่ําสุด

52 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 75,000.00          75,000.00         เฉพาะเจาะจง รานดาวเทียม 75,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี CNTR-0096/61

ที่สุดและเสนอ ลว.30 มี.ค.61

ราคาต่ําสุด

องคการบริหารสวนตําบลพรอน ปงบประมาณ 2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

วิธีซื้อ/จางราคากลางงานที่จัดซื้อหรือจัดจางลําดับ

ประจําเดือน มีนาคม 2561



แบบ สขร.1

ผูที่ไดรับการ เลขที่และวันที่

วงเงินที่จะซื้อ รายชื่อผูเสนอราคาและ คัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

53 จางซอมแซมถนนสายในหมูบาน 109,000.00        109,000.00       เฉพาะเจาะจง ส.วัสดุกอสราง 109,000.00                     เปนผูมีคุณสมบัติดี  

ตําบลพรอน อําเภอตากใบ ที่สุดและเสนอ ลว.2 เม.ย.61

ราคาต่ําสุด

54 เชาเวที (โครงการสงเสริมวิถีชีวิต) 6,000.00            6,000.00           เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย ทองคุปต 6,000.00                         เปนผูมีคุณสมบัติดี  

ที่สุดและเสนอ ลว.4 เม.ย.61

ราคาต่ําสุด

55 จางทําปาย (โครงการสงเสริมวิถีชีวิต) 600.00               600.00              เฉพาะเจาะจง รานอินดี้โฆษณา 600.00                            เปนผูมีคุณสมบัติดี  

ที่สุดและเสนอ ลว.4 เม.ย.61

ราคาต่ําสุด

56 ซื้อของรางวัล (โครงการสงเสริมวิถีชีวิต) 14,640.00          14,640.00         เฉพาะเจาะจง รานรัศมี 14,640.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี  

ที่สุดและเสนอ ลว. 5 เม.ย.61

ราคาต่ําสุด

57 ซื้อวัสดุเพื่อซอมแซมระบบประปา 57,902.00          57,902.00         เฉพาะเจาะจง คํานึงงามสวน 57,902.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี  

หมูบาน ที่สุดและเสนอ ลว.9 เม.ย.61

ราคาต่ําสุด

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

องคการบริหารสวนตําบลพรอน ปงบประมาณ 2561

ประจําเดือน เมษายน 2561



แบบ สขร.1

ผูที่ไดรับการ เลขที่และวันที่

วงเงินที่จะซื้อ รายชื่อผูเสนอราคาและ คัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

58 ซื้อมิเตอรน้ําประปา 96,997.00          96,997.00         เฉพาะเจาะจง คํานึงงามสวน 96,997.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี  

ที่สุดและเสนอ ลว.9 เม.ย.61

ราคาต่ําสุด

59 ซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด 26,689.00          26,689.00         เฉพาะเจาะจง รานตากใบรวมมิตร 26,689.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี  

ที่สุดและเสนอ ลว.18 เม.ย.61

ราคาต่ําสุด

60 จางเหมาบริการงานดูแลเด็กโคกกูแว 21,000.00          21,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวซารีฮะ ยําปลี 21,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี

จํานวน 5 เดือน ที่สุดและเสนอ ลว. 26 เม.ย.61

ราคาต่ําสุด

61 จางเหมาเปด - ปดศูนยพัฒนาเด็ก 35,000.00          35,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวยารียะ มามะ 35,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี

บานโคกกูแว ที่สุดและเสนอ ลว.26 เม.ย.61

จํานวน 3 เดือน ราคาต่ําสุด

62 จางเหมาบริการงานดูแลเด็กโคกกูแว 21,000.00          21,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวนูรีดา สะแอเตะ 21,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี ลว.26 เม.ย.61

จํานวน 5 เดือน ที่สุดและเสนอ

ราคาต่ําสุด

องคการบริหารสวนตําบลพรอน ปงบประมาณ 2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ประจําเดือน เมษายน 2561

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง



แบบ สขร.1

ผูที่ไดรับการ เลขที่และวันที่

วงเงินที่จะซื้อ รายชื่อผูเสนอราคาและ คัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

63 จางเหมาเก็บคาน้ําประปาและเก็บ 35,000.00          35,000.00         เฉพาะเจาะจง นายบุญชวย ไชยสิทธิ์ 35,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี  

คาขยะมูลฝอย ที่สุดและเสนอ ลว.30 เม.ย.61

จํานวน 5 เดือน ราคาต่ําสุด

64 ซื้อวัสดุกีฬา 15,200.00          15,200.00         เฉพาะเจาะจง รานอายูนิสปอต 15,200.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี  

(โครงการจัดการกีฬาชุมชนสัมพันธ) ที่สุดและเสนอ ลว.30 เม.ย.61

ราคาต่ําสุด

65 ซื้อวัสดุกีฬาหมูบาน 40,960.00          40,960.00         เฉพาะเจาะจง รานอายูนิสปอต 40,960.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี  

ที่สุดและเสนอ ลว.30 เม.ย.61

ราคาต่ําสุด

66 ซื้อเคาเตอรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4,389.00            4,389.00           เฉพาะเจาะจง รานกรุงเทพเครื่องเรือน 4,389.00                         เปนผูมีคุณสมบัติดี  

ที่สุดและเสนอ ลว.30 เม.ย.61

ราคาต่ําสุด

67 จางประกอบอาหารกลางวัน 63,920.00          63,920.00         เฉพาะเจาะจง นายอับดุล ลอฮิม 63,920.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกกูแว ที่สุดและเสนอ ลว.30 เม.ย.61

ราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

องคการบริหารสวนตําบลพรอน ปงบประมาณ 2561

ประจําเดือน เมษายน 2561

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง



แบบ สขร.1

ผูที่ไดรับการ เลขที่และวันที่

วงเงินที่จะซื้อ รายชื่อผูเสนอราคาและ คัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

68  โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายบาน 491,000.00        491,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.วิวรรธการคา 35,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี  

บางนอย ที่สุดและเสนอ ลว.พ.ค.61

ราคาต่ําสุด

69 ซื้อมิเตอรน้ําประปา 91,450.00          91,450.00         เฉพาะเจาะจง หจก.คํานึงงามสวน 91,450.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว.พ.ค.61

ราคาต่ําสุด

70 ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค 39,390.00          39,390.00         เฉพาะเจาะจง นายอาแว กูโน 39,390.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี

รอมฎอน ที่สุดและเสนอ ลว 23 พ.ค.61

ราคาต่ําสุด

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

องคการบริหารสวนตําบลพรอน ปงบประมาณ 2561

ประจําเดือน พฤษภาคม 2561

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง



แบบ สขร.1

ผูที่ไดรับการ เลขที่และวันที่

วงเงินที่จะซื้อ รายชื่อผูเสนอราคาและ คัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

71 ซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต 30,000.00          30,000.00         เฉพาะเจาะจง รานตากใบทวีทรีพย 30,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี  

ที่สุดและเสนอ ลว.5 มิ.ย.61

ราคาต่ําสุด

72 ซื้อครุภัณฑเครื่องเลนสนาม 4,950.00            4,950.00           เฉพาะเจาะจง บริษัทชัยนรินทร 4,950.00                         เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว.6 มิ.ย.61

ราคาต่ําสุด

73 ซื้อตูลอกเกอร ตูวางรองเทา 40,000.00          40,000.00         เฉพาะเจาะจง สหภัณฑพาณิช 40,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว 7 มิ.ย.61

ราคาต่ําสุด

74 จางซอมรถขยะ 14,670.00          14,670.00         เฉพาะเจาะจง เอส.ว.ีคารเซอรวิส 14,670.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว 13 มิ.ย.61

ราคาต่ําสุด

75 ซื้อกระเบื้องเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย 6,030.00            6,030.00           เฉพาะเจาะจง ส.วัสดุกอสราง 6,030.00                         เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว 26 มิ.ย.61

ราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

องคการบริหารสวนตําบลพรอน ปงบประมาณ 2561

ประจําเดือน มิถุนายน 2561

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง



แบบ สขร.1

ผูที่ไดรับการ เลขที่และวันที่

วงเงินที่จะซื้อ รายชื่อผูเสนอราคาและ คัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

76 ซื้อคอมพิวเตอรกองศึกษา 16,000.00          16,000.00         เฉพาะเจาะจง รานดั๊บเบิ้ลคลิก 16,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี  

ที่สุดและเสนอ ลว.12 ก.ค.61

ราคาต่ําสุด

77 ซื้อคอมพิวเตอร กองคลัง 29,000.00          29,000.00         เฉพาะเจาะจง รานดั๊บเบิ้ลคลิก 29,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว.16 ก.ค.61

ราคาต่ําสุด

78 ซื้อคอมและเครื่องพิมพ 65,500.00          65,500.00         เฉพาะเจาะจง รานดั๊บเบิ้ลคลิก 65,500.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว18 ก.ค.61

ราคาต่ําสุด

79 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 16,675.00          16,675.00         เฉพาะเจาะจง รานภพกิจเริญ 16,675.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว 23 ก.ค.61

ราคาต่ําสุด

80 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 60,000.00          60,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัทชัยริทนร 60,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว 24 ก.ค.61

ราคาต่ําสุด

ประจําเดือน กรกฎาคม 2561

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

องคการบริหารสวนตําบลพรอน ปงบประมาณ 2561



แบบ สขร.1

ผูที่ไดรับการ เลขที่และวันที่

วงเงินที่จะซื้อ รายชื่อผูเสนอราคาและ คัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

81 ซื้อชุดโฟฟาชุดรับแขก 27,500.00          27,500.00         เฉพาะเจาะจง รานตากใบรวมมิตร 27,500.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี  

ที่สุดและเสนอ ลว. 23 ก.ค.61

ราคาต่ําสุด

82 ซื้อวัสดุการศึกษาศูนยโคกกูแว 40,000.00          40,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัทชัยนรินทร 40,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว. 23 ก.ค.61

ราคาต่ําสุด

83 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 6,600.00            6,600.00           เฉพาะเจาะจง รานเนอฟพีซี 6,600.00                         เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว.25 ก.ค.61

ราคาต่ําสุด

84 จางเหมาครูศูนยโคกกูแว 14,000.00          1,400.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวนูรีดา  สะแอเตะ 14,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว 25 ก.ค.61

ราคาต่ําสุด

85 จางเหมาครูศูนยโคกกูแว 14,000.00          1,400.00           เฉพาะเจาะจง นางซารีฮะ ยําปลี 14,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว 25 ก.ค.61

ราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

องคการบริหารสวนตําบลพรอน ปงบประมาณ 2561

ประจําเดือน กรกฎาคม 2561

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง



แบบ สขร.1

ผูที่ไดรับการ เลขที่และวันที่

วงเงินที่จะซื้อ รายชื่อผูเสนอราคาและ คัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

86 ซื้อหมึกเลเซอร 3,490.00            3,490.00           เฉพาะเจาะจง รานรุงทรัพยเปเปอร 3,490.00                         เปนผูมีคุณสมบัติดี  

ที่สุดและเสนอ ลว. 7 ส.ค.61

ราคาต่ําสุด

87 จางเหมาติดตั้งกันสาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 16,000.00          16,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.วิวรรธการคา 16,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว.7 ส.ค.61

ราคาต่ําสุด

88 ซื้อวัสดุสํานักงาน 20,000.00          20,000.00         เฉพาะเจาะจง รานตากใบรวมมิตร 20,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว. 8 ส.ค.61

ราคาต่ําสุด

89 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 18,000.00          18,000.00         เฉพาะเจาะจง เพชรทวีทัพย 18,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี

โตะ เกาอี้ ที่สุดและเสนอ ลว. 27 ส.ค.61

ราคาต่ําสุด

90 จางทําปายเพื่อศึกษาดูงาน 960.00               960.00              เฉพาะเจาะจง รานอินดี้โฆษณา 960.00                            เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว. 28 ส.ค.61

ราคาต่ําสุด

91 ซื้อของที่ระลึก 3,000.00            3,000.00           เฉพาะเจาะจง รานนรากรอบวิทย 3,000.00                         เปนผูมีคุณสมบัติดี  

เพื่อใชในโครงการศึกษาดูงาน ที่สุดและเสนอ ลว. 28 ส.ค.61

ราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

องคการบริหารสวนตําบลพรอน ปงบประมาณ 2561

ประจําเดือน สิงหาคม  2561

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง



แบบ สขร.1

ผูที่ไดรับการ เลขที่และวันที่

วงเงินที่จะซื้อ รายชื่อผูเสนอราคาและ คัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

92 จางทําปายโครงการจัดการชุมชนขยะ 900.00               900.00              เฉพาะเจาะจง รานอินดี้โฆษณา 900.00                            เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว. 5 ก.ย.61

ราคาต่ําสุด

93 ซื้อมิเตอรน้ําประปา 397,280.00        397,280.00       เฉพาะเจาะจง หจก.คํานึงงามสวน 397,280.00                     เปนผูมีคุณสมบัติดี  

ที่สุดและเสนอ ลว. 5 ก.ย.61

ราคาต่ําสุด

94 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 285,625.00        285,625.00       เฉพาะเจาะจง หจก.คํานึงงามสวน 285,625.00                     เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว. 6 ก.ย.61

ราคาต่ําสุด

95 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2,000.00            2,000.00           เฉพาะเจาะจง รานเอ็นดีคอมพิวเตอร 2,000.00                         เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว. 6 ก.ย.61

ราคาต่ําสุด

96 ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 10,200.00          10,200.00         เฉพาะเจาะจง รานโปรคอมพิวเตอร 10,200.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี

(โทรทัศน) ที่สุดและเสนอ ลว. 7 ก.ย. 61

ราคาต่ําสุด

97 จางซื้อคอมพิวเตอร 3,500.00            3,500.00           เฉพาะเจาะจง รานเอ็นดีคอมพิวเตอร 3,500.00                         เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว. 7 ก.ย. 61

ราคาต่ําสุด

องคการบริหารสวนตําบลพรอน ปงบประมาณ 2561

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง

ประจําเดือนกันยายน  2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง



แบบ สขร.1

ผูที่ไดรับการ เลขที่และวันที่

วงเงินที่จะซื้อ รายชื่อผูเสนอราคาและ คัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

98 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 2,990.00            2,990.00           เฉพาะเจาะจง รานโปรคอมพิวเตอร 2,990.00                         เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว.11 ก.ย.61

ราคาต่ําสุด

99 ซื้อครุภัณฑ โตะคอมพิวเตอร 3,200.00            3,200.00           เฉพาะเจาะจง รานกรุงเทพเครื่องเรือน 3,200.00                         เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว.11 ก.ย.61

ราคาต่ําสุด

100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1,130.00            1,130.00           เฉพาะเจาะจง รานโปรคอมพิวเตอร 1,130.00                         เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว.11 ก.ย.61

ราคาต่ําสุด

101 ซื้อชุดปมสารเคมี 24,900.00          24,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.คํานึงงามสวน 24,900.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว.11 ก.ย.61

ราคาต่ําสุด

102 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร 1,200.00            1,200.00           เฉพาะเจาะจง รานเอ็นดีคอมพิวเตอร 1,200.00                         เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว.11 ก.ย.61

ราคาต่ําสุด

103 โครงการประบปรุงระบบประปา 179,000.00        179,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อํานาจเจริญรุงเรื่องกิจ 179,000.00                     เปนผูมีคุณสมบัติดี

หมูบาน หมูที่ 1 และ 2 ที่สุดและเสนอ ลว.11 ก.ย.61

ราคาต่ําสุด

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

องคการบริหารสวนตําบลพรอน ปงบประมาณ 2561

ประจําเดือนกันยายน  2561



แบบ สขร.1

ผูที่ไดรับการ เลขที่และวันที่

วงเงินที่จะซื้อ รายชื่อผูเสนอราคาและ คัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

104 ซื้อวัสดุการเรียนการสอนศูนยพัฒนา 10,000.00          10,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัทชัยนรินทร 10,000.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี

เด็กเล็ก ที่สุดและเสนอ ลว.14 ก.ย.61

ราคาต่ําสุด

105 จางซอมรถยนตหมายเลข 4865 4,000.00            4,000.00           เฉพาะเจาะจง รานเอกชัยเซอรวิส 4,000.00                         เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว.18 ก.ย.61

ราคาต่ําสุด

106  จางซอมรถกระเชา 80-4805 2,680.00            2,680.00           เฉพาะเจาะจง รานอูออตเทคนิคยนต 2,680.00                         เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว.18 ก.ย.61

ราคาต่ําสุด

107 ซื้อตลับหมึก 1,755.00            1,755.00           เฉพาะเจาะจง รานตากใบรวมมิตร 1,755.00                         เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว.19 ก.ย.61

ราคาต่ําสุด

108 ซื้อกระเบื้องเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย 15,092.00          15,092.00         เฉพาะเจาะจง ราน ส.วัสดุกอสราง 15,092.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว.19 ก.ย.61

ราคาต่ําสุด

109 ซื้อวัสดุเครื่องแตงกายกูชีพกูภัย 5,700.00            5,700.00           เฉพาะเจาะจง ราน ส.วัสดุกอสราง 5,700.00                         เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว.19 ก.ย.61

ราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

องคการบริหารสวนตําบลพรอน ปงบประมาณ 2561

ประจําเดือนกันยายน  2561

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง



แบบ สขร.1

ผูที่ไดรับการ เลขที่และวันที่

วงเงินที่จะซื้อ รายชื่อผูเสนอราคาและ คัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ

หรือจาง ราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

110 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุกอสราง 71,590.00          71,590.00         เฉพาะเจาะจง รานสมคารการไฟฟา 71,590.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี

 ที่สุดและเสนอ ลว.14 ก.ย.61

ราคาต่ําสุด

111 ซื้อวุสดุกอสราง 44,842.00          44,812.00         เฉพาะเจาะจง ราน ส.วัสดุกอสราง 44,821.00                       เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว.20 ก.ย.61

ราคาต่ําสุด

112 จางซอมคอมพิวเตอร 8,600.00            8,600.00           เฉพาะเจาะจง รานเอ็นดีคอมพิวเตอร 8,600.00                         เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว.21 ก.ย.61

ราคาต่ําสุด

113 จางซอมรถฉุกเฉิน 1,280.00            1,280.00           เฉพาะเจาะจง รานเอกชัยเซอรวิส 1,280.00                         เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว.21 ก.ย.61

ราคาต่ําสุด

114 ซื้อวัสดุสํานักงานกองสาธารณสุข 6,730.00            6,730.00           เฉพาะเจาะจง รานรุงทรัพยเปเปอร 6,730.00                         เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว.21 ก.ย.61

 ราคาต่ําสุด

115 ซื้อวัสดุสํานักงานกองศึกษา 7,000.00            7,000.00           เฉพาะเจาะจง รานชัยนรินทร 7,000.00                         เปนผูมีคุณสมบัติดี

ที่สุดและเสนอ ลว.21 ก.ย.61

ราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

องคการบริหารสวนตําบลพรอน ปงบประมาณ 2561

ประจําเดือนกันยายน  2561

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง













































แบบ สขร.1
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