
๑ จ้างซ่อมแซมระบบประปา ๘,๘๓๘.๒๐ บาท ๘,๘๓๘.๒๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด ๘/๒๕๖๓

น ่าผิวดิน ราคาที เสนอ ๘,๘๓๘.๒๐ บาท ราคาที เสนอ ๘,๘๓๘.๒๐ บาท ลว.๓/๑๒/๒๕๖๒

๒ จ้างติดตั งแผ่นสะท้อนแสง ๑,๙๒๖ บาท ๑,๙๒๖ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลส์ ร้านเพาเวอร์ทูลส์ ราคาต ่าสุด ๙/๒๕๖๓

รถดับเพลิง ราคาที เสนอ ๑,๙๒๖ บาท ราคาที เสนอ ๑,๙๒๖ บาท ลว.๓/๑๒/๒๕๖๒

๓ จ้างซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ๑๓,๖๕๐ บาท ๑๓,๖๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางทรรศณี บุญถัง นางทรรศณี บุญถัง ราคาต ่าสุด ๑๐/๒๕๖๓

และเครื องออกกังกาย ราคาที เสนอ ๑๓,๖๕๐ บาท ราคาที เสนอ ๑๓,๖๕๐ บาท ลว.๑๗/๑๒/๒๕๖๒

๔ จ้างปะกอบอาหารกลางวัน ๒๓,๕๒๐ บาท ๒๓,๕๒๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพะเยาว์ สุวรรณศร นางสาวพะเยาว์ สุวรรณศร ราคาต ่าสุด ๑๑/๒๕๖๓

ปรุงส่าเร็จ ราคาที เสนอ ๒๓,๕๒๐ บาท ราคาที เสนอ ๒๓,๕๒๐ บาท ลว.๑๙/๑๒/๒๕๖๒

๕ จ้างคนงานทั วไป ๒๗,๐๐๐ บาท ๒๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวประมวล จวงจันทร์ นางสาวประมวล จวงจันทร์ ราคาต ่าสุด ๑๒/๒๕๖๓

มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓ ราคาที เสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท ลว.๑๙/๑๒/๒๕๖๒

ล่าดับที วิธีซื อหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซื อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซื อหรือจ้าง

วงเงินที จะซื อ

หรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก  

  โดยสรุป

        แบบ สขร.1

                                          องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                         สรุปผลการด่าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

                                                         วันที  ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

งานจัดซื อจัดจ้าง  ราคากลาง



๖ จ้างรถรับ-ส่ง เด็กเล็กของ ๖๒,๐๐๐ บาท ๖๒,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  อินทนัน นายสมชาย  อินทนัน ราคาต ่าสุด ๑๓/๒๕๖๓

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคาที เสนอ ๖๒,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๖๒,๐๐๐ บาท ลว.๑๙/๑๒/๒๕๖๒

๗ จ้างยามรักษาความปลอดภัย ๒๗,๐๐๐ บาท ๒๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายพายุ  ฟักแก้ว นายพายุ  ฟักแก้ว ราคาต ่าสุด ๑๔/๒๕๖๓

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคาที เสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท ลว.๑๙/๑๒/๒๕๖๒

๘ จ้างท่าป้ายไวนิล โครงการ ๒,๖๔๕ บาท ๒,๖๔๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไอรีนสื อสิ งพิมพ์ ร้านไอรีนสื อสิ งพิมพ์ ราคาต ่าสุด ๑๕/๒๕๖๓

แข่งันกีฬา ราคาที เสนอ ๒,๖๔๕ บาท ราคาที เสนอ ๒,๖๔๕ บาท ลว.๒๔/๑๒/๒๕๖๒

๙ จ้างท่าป้ายไวนิล โครงการ ๓,๗๕๐ บาท ๓,๗๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไอรีนสื อสิ งพิมพ์ ร้านไอรีนสื อสิ งพิมพ์ ราคาต ่าสุด ๑๖/๒๕๖๓

จุดบริการประชาชน ราคาที เสนอ ๓,๗๕๐ บาท ราคาที เสนอ ๓,๗๕๐ บาท ลว.๒๕/๑๒/๒๕๖๒

๑๐ จ้างเต็นท์ โครงการุดบริการ ๒,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.น่าโชค ร้าน ต.น่าโชค ราคาต ่าสุด ๑๗/๒๕๖๓

ประชาชน ราคาที เสนอ ๒,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒,๐๐๐ บาท ลว.๒๕/๑๒/๒๕๖๒

งานจัดซื อจัดจ้าง
วงเงินที จะซื อ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซื อหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซื อหรือจ้าง

                                                         วันที  ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ล่าดับที 

        แบบ สขร.1

เหตุผลที 

คัดเลือก  

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ

                                          องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                         สรุปผลการด่าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๒



                                          องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑๑ จ้างยามรักษาความปลอดภัย ๒๗,๐๐๐ บาท ๒๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายพิชัย  เชงขุนทด นายพิชัย  เชงขุนทด ราคาต ่าสุด ๑๘/๒๕๖๓

ประจ่า อบต.หาดนางแก้ว ราคาที เสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท ลว.๒๗/๑๒/๒๕๖๒

๑๒ เช่าเครื องถ่ายเอกสาร ๗,๒๐๐ บาท ๗,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พีแอนด์เอ็น ร้าน พีแอนด์เอ็น ราคาต ่าสุด ๑๙/๒๕๖๓

มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓ ราคาที เสนอ ๗,๒๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๗,๒๐๐ บาท ลว.๒๗/๑๒/๒๕๖๒

๑๓ จ้างเหมาก่าจัดสิ งปฎิกูล ๑,๘๐๐ บาท ๑,๘๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางไฉน  บุญมาก นางไฉน  บุญมาก ราคาต ่าสุด ๒๐/๒๕๖๓

ราคาที เสนอ ๑,๘๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๑,๘๐๐ บาท ลว.๒๗/๑๒/๒๕๖๒

๑๔ จ้างติดตั งอินเตอร์เน็ตความ ๑,๔๙๘ บาท ๑,๔๙๘ บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ่ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ่ากัด (มหาชน) ราคาต ่าสุด ๒๐/๒๕๖๓

เร็วสูง ราคาที เสนอ ๑,๔๙๘ บาท ราคาที เสนอ ๑,๔๙๘ บาท ลว.๒๗/๑๒/๒๕๖๒

๑๕ ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๘,๒๐๐ บาท ๑๘,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์พี คอมซิสเต็ม ราคาต ่าสุด ๔/๒๕๖๓

ราคาที เสนอ ๑๘,๒๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๑๘,๒๐๐ บาท ลว.๔/๑๒/๒๕๖๒

เหตุผลที 

คัดเลือก  

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการด่าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

                                                         วันที  ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ล่าดับที งานจัดซื อจัดจ้าง
วงเงินที จะซื อ

หรือจ้าง
     ราคากลาง วิธีซื อหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซื อหรือจ้าง



                                          องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑๖ ซื อชุดกีฬาและเหรียญรางวัล ๑๓,๗๕๐ บาท ๑๓,๗๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไอรีนสื อสิ งพิมพ์ ร้านไอรีนสื อสิ งพิมพ์ ราคาต ่าสุด ๕/๒๕๖๓

ราคาที เสนอ ๑๓,๗๕๐ บาท ราคาที เสนอ ๑๓,๗๕๐ บาท ลว.๒๔/๑๒/๒๕๖๒

๑๗ ซื อของรางวัล โครงการแข่ง ๘,๘๒๕ บาท ๘,๘๒๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต ่าสุด ๖/๒๕๖๓

ขันกีฬา ราคาที เสนอ ๘,๘๒๕ บาท ราคาที เสนอ ๘,๘๒๕ บาท ลว.๒๗/๑๒/๒๕๖๒

๑๘ ก่อสร้างศาลาริมบึงน ่าใส ๒๔๙,๐๐๐ บาท ๒๕๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรจน์ค้าวัสดุ ร้านรุ่งโรจน์ค้าวัสดุ ราคาต ่าสุด ๑/๒๕๖๓

หมู่๑ บ้านเพชรเอิม ราคาที เสนอ ๒๔๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒๔๙,๐๐๐ บาท ลว.๖/๑๒/๒๕๖๒

ร้านกุลจุรีการค้า

ราคาที เสนอ ๒๔๙,๕๐๐ บาท

ร้าน พิเชษฐ์

ราคาที เสนอ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๑๙ ก่อสร้างศาลาริมบึงน ่าใส ๒๔๙,๐๐๐ บาท ๒๕๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรจน์ค้าวัสดุ ร้านรุ่งโรจน์ค้าวัสดุ ราคาต ่าสุด ๒/๒๕๖๓

หมู่๖ บ้านเกาะลอย ราคาที เสนอ ๒๔๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒๔๙,๐๐๐ บาท ลว.๖/๑๒/๒๕๖๒

ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซื อหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก  

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการด่าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

                                                         วันที  ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ล่าดับที งานจัดซื อจัดจ้าง
วงเงินที จะซื อ

หรือจ้าง
     ราคากลาง วิธีซื อหรือจ้าง



                                          องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑๙ ร้านกุลจุรีการค้า

ราคาที เสนอ ๒๔๙,๕๐๐ บาท

ร้าน พิเชษฐ์

ราคาที เสนอ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๒๐ ติดตั งไฟฟ้าถนนพลังงานแสง ๔๙๕,๐๐๐ บาท ๔๙๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยทราฟฟิค บริษัท ไทยทราฟฟิค ราคาต ่าสุด ๓/๒๕๖๓

อาทิตย์ หมู่๑ บ้านเพชรเอิม (ประเทศไทย)จ่ากัด (ประเทศไทย)จ่ากัด ลว.๑๖/๑๒/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

หจก.พงษ์พาคิน ทราฟฟิค

ราคาที เสนอ ๕๐๕,๐๐๐ บาท

บริษัท งานจราจร

(ประเทศไทย) จ่ากัด

ราคาที เสนอ ๕๑๕,๐๐๐ บาท

วิธีซื อหรือจ้าง

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการด่าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

                                                         วันที  ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ล่าดับที งานจัดซื อจัดจ้าง
วงเงินที จะซื อ

หรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซื อหรือจ้าง
     ราคากลาง

เหตุผลที 

คัดเลือก  

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ
ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ



                                          องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๒๑ ติดตั งไฟฟ้าถนนพลังงานแสง ๔๙๕,๐๐๐ บาท ๔๙๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยทราฟฟิค บริษัท ไทยทราฟฟิค ราคาต ่าสุด ๔/๒๕๖๓

อาทิตย์ หมู่๒ บ้านหาดสูง (ประเทศไทย)จ่ากัด (ประเทศไทย)จ่ากัด ลว.๑๖/๑๒/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

หจก.พงษ์พาคิน ทราฟฟิค

ราคาที เสนอ ๕๐๕,๐๐๐ บาท

บริษัท งานจราจร

(ประเทศไทย) จ่ากัด

ราคาที เสนอ ๕๑๕,๐๐๐ บาท

๒๒ ติดตั งไฟฟ้าถนนพลังงานแสง ๔๙๕,๐๐๐ บาท ๔๙๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยทราฟฟิค บริษัท ไทยทราฟฟิค ราคาต ่าสุด ๕/๒๕๖๓

อาทิตย์ หมู่๔ บ้านบึงกาฬ (ประเทศไทย)จ่ากัด (ประเทศไทย)จ่ากัด ลว.๑๖/๑๒/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

หจก.พงษ์พาคิน ทราฟฟิค

ราคาที เสนอ ๕๐๕,๐๐๐ บาท

บริษัท งานจราจร

(ประเทศไทย) จ่ากัด

ราคาที เสนอ ๕๑๕,๐๐๐ บาท

       แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซื อหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก  

                                                         สรุปผลการด่าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

                                                         วันที  ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ล่าดับที งานจัดซื อจัดจ้าง
วงเงินที จะซื อ

หรือจ้าง
     ราคากลาง วิธีซื อหรือจ้าง

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ



                                          องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๒๓ ติดตั งไฟฟ้าถนนพลังงานแสง ๔๙๕,๐๐๐ บาท ๔๙๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยทราฟฟิค บริษัท ไทยทราฟฟิค ราคาต ่าสุด ๖/๒๕๖๓

อาทิตย์ หมู่๕ บ้านเขาดิน (ประเทศไทย)จ่ากัด (ประเทศไทย)จ่ากัด ลว.๑๖/๑๒/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

หจก.พงษ์พาคิน ทราฟฟิค

ราคาที เสนอ ๕๐๕,๐๐๐ บาท

บริษัท งานจราจร

(ประเทศไทย) จ่ากัด

ราคาที เสนอ ๕๑๕,๐๐๐ บาท

๒๔ ติดตั งไฟฟ้าถนนพลังงานแสง ๔๙๕,๐๐๐ บาท ๔๙๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยทราฟฟิค บริษัท ไทยทราฟฟิค ราคาต ่าสุด ๗/๒๕๖๓

อาทิตย์ หมู่๖ บ้านเกาะลอย (ประเทศไทย)จ่ากัด (ประเทศไทย)จ่ากัด ลว.๑๖/๑๒/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

หจก.พงษ์พาคิน ทราฟฟิค

ราคาที เสนอ ๕๐๕,๐๐๐ บาท

บริษัท งานจราจร

(ประเทศไทย) จ่ากัด

ราคาที เสนอ ๕๑๕,๐๐๐ บาท

                                                         สรุปผลการด่าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

                                                         วันที  ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ล่าดับที งานจัดซื อจัดจ้าง
วงเงินที จะซื อ

หรือจ้าง
     ราคากลาง วิธีซื อหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซื อหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก  

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ

       แบบ สขร.1



                                          องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๒๕ ติดตั งไฟฟ้าถนนพลังงานแสง ๔๙๕,๐๐๐ บาท ๔๙๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยทราฟฟิค บริษัท ไทยทราฟฟิค ราคาต ่าสุด ๘/๒๕๖๓

อาทิตย์ หมู่๗ บ้านปราสาท (ประเทศไทย)จ่ากัด (ประเทศไทย)จ่ากัด ลว.๑๖/๑๒/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

หจก.พงษ์พาคิน ทราฟฟิค

ราคาที เสนอ ๕๐๕,๐๐๐ บาท

บริษัท งานจราจร

(ประเทศไทย) จ่ากัด

ราคาที เสนอ ๕๑๕,๐๐๐ บาท

ล่าดับที 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซื อหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก  

  โดยสรุป

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง ในการ

ซื อหรือจ้าง

งานจัดซื อจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ
วงเงินที จะซื อ

หรือจ้าง
     ราคากลาง วิธีซื อหรือจ้าง

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการด่าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

                                                         วันที  ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒


