
๑ จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาและ ๒๖,๙๗๐ บาท ๒๖,๙๗๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวดาวรุ่ง  ถวิลไพร นางสาวดาวรุ่ง  ถวิลไพร ราคาต  าสุด ๕๗/๒๕๖๓

ซ่อมแซมระบบประปา หมู่๖ ราคาที เสนอ ๒๖,๙๗๐ บาท ราคาที เสนอ ๒๖,๙๗๐ บาท ๑๐/๔/๒๕๖๓

๒ จ้างท าป้ายไวนิล โครงการ ๗๕๐ บาท ๗๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไอรีนสื อสิ งพิมพ์ ร้านไอรีนสื อสิ งพิมพ์ ราคาต  าสุด ๕๘/๒๕๖๓

คัดกรองผ้ีภาวะเสี ยง ฯ ราคาที เสนอ ๗๕๐ บาท ราคาที เสนอ ๗๕๐ บาท ๑๐/๔/๒๕๖๓

๓ จ้างซ่อมแซมเครื องพิมพ์ ๓,๐๐๔ บาท ๓,๐๐๔ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์พี คอมซิสเต็ม ราคาต  าสุด ๕๙/๒๕๖๓

ราคาที เสนอ ๓,๐๐๔ บาท ราคาที เสนอ ๓,๐๐๔ บาท ๑๕/๔/๒๕๖๓

๔ จ้างท าป้ายไวนิล ๑๒,๙๘๐ บาท ๑๒,๙๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไอรีนสื อสิ งพิมพ์ ร้านไอรีนสื อสิ งพิมพ์ ราคาต  าสุด ๖๐/๒๕๖๓

ราคาที เสนอ ๑๒,๙๘๐ บาท ราคาที เสนอ ๑๒,๙๘๐ บาท ลว.๑๗/๔/๒๕๖๓

๕ จ้างซ่อมแซมระบบประปา ๙,๙๐๐ บาท ๙,๙๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวดาวรุ่ง ถวิลไพร นางสาวดาวรุ่ง ถวิลไพร ราคาต  าสุด ๖๑/๒๕๖๓

หมู่บ้าน ราคาที เสนอ ๙,๙๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๙๐๐ บาท ลว.๒๗/๔/๒๕๖๓

ล าดับที วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

วงเงินที จะซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก  

  โดยสรุป

        แบบ สขร.1

                                          องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๓

                                                         วันที  ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

งานจัดซ้ือจัดจ้าง  ราคากลาง



๖ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ๕,๑๐๐ บาท ๕,๑๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพลชัยแอร์เซอร์วิส ร้านพลชัยแอร์เซอร์วิส ราคาต  าสุด ๖๒/๒๕๖๓

เครื องปรับอากาศ  ศพด. ราคาที เสนอ ๕,๑๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๕,๑๐๐ บาท ลว.๒๗/๔/๒๕๖๓

๗ จ้างซ่อมแซมเครื องพ่น ๑๘,๙๘๔ บาท ๑๘,๙๘๔ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ร้านเพาเอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ราคาต  าสุด ๖๓/๒๕๖๓

หมอกควัน ราคาที เสนอ ๑๘,๙๘๔ บาท ราคาที เสนอ ๑๘,๙๘๔ บาท ลว.๒๙/๔/๒๕๖๓

๘ ซ้ือสารส้มและคคลอรีน ๙๘,๐๐๐ บาท ๙๘,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์หิรัญรุ่งเรืองกิจ ร้านทรัพย์หิรัญรุ่งเรืองกิจ ราคาต  าสุด ๓๐/๒๕๖๓

ราคาที เสนอ ๙๘,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙๘,๐๐๐ บาท ลว.๑/๔/๒๕๖๓

๙ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๔,๔๕๐ บาท ๑๔,๔๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์พี คอมซิสเต็ม ราคาต  าสุด ๓๑/๒๕๖๓

กองช่าง ราคาที เสนอ ๑๔,๔๕๐ บาท ราคาที เสนอ ๑๔,๔๕๐ บาท ลว.๒/๔/๒๕๖๓

๑๐ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ ๑๓,๖๘๐ บาท ๑๓,๖๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านณิชาภัณฑ์ ร้านณิชาภัณฑ์ ราคาต  าสุด ๓๒/๒๕๖๓

ราคาที เสนอ ๑๓,๖๘๐ บาท ราคาที เสนอ ๑๓,๖๘๐ บาท ลว.๑๐/๔/๒๕๖๓

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที จะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

                                                         วันที  ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

ล าดับที 

        แบบ สขร.1

เหตุผลที 

คัดเลือก  

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ

                                          องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๓



                                          องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑๑ ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ๒๒,๓๒๒ บาท ๒๒,๓๒๒ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ราคาต  าสุด ๓๓/๒๕๖๓

ราคาที เสนอ ๒๒,๓๒๒ บาท ราคาที เสนอ ๒๒,๓๒๒ บาท ลว.๑๐/๔/๒๕๖๓

๑๒ ซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ๑๓,๗๕๐ บาท ๑๓,๗๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านณิชาภัณฑ์ ร้านณิชาภัณฑ์ ราคาต  าสุด ๓๔/๒๕๖๓

เครื องวัดอุณหภูมิร่างกาย ราคาที เสนอ ๑๓,๗๕๐ บาท ราคาที เสนอ ๑๓,๗๕๐ บาท ลว.๑๓/๔/๖๓

ร้านเรียนเก่ง

ราคาที เสนอ ๑๔,๒๕๐ บาท

ร้าน พ.สุวรรณศร

ราคาที เสนอ ๑๔,๕๐๐ บาท

๑๓ ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ โครงการ ๒๓,๐๐๐ บาท ๒๓,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ชุติมา ร้าน ส.ชุติมา ราคาต  าสุด ๓๕/๒๕๖๓

เฝ้าระวัง ป้องกัน โรคติดต่อ ราคาที เสนอ ๒๓,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒๓,๐๐๐ บาท ลว.๑๗/๔/๖๓

๑๔ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ ๑๓,๒๐๐ บาท ๑๓,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านณิชาภัณฑ์ ร้านณิชาภัณฑ์ ราคาต  าสุด ๓๖/๒๕๖๓

ราคาที เสนอ ๑๓,๒๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๑๓,๒๐๐ บาท ลว.๑๗/๔/๖๓

เหตุผลที 

คัดเลือก  

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๓

                                                         วันที  ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

ล าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที จะซ้ือหรือ

จ้าง
     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง



                                          องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑๕ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๕๙,๕๖๘.๑๖ บาท ๕๙,๕๖๘.๑๖ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ราคาต  าสุด ๓๗/๒๕๖๓

ราคาที เสนอ ๕๙,๕๖๘.๑๖ บาท ราคาที เสนอ ๕๙,๕๖๘.๑๖ บาท ลว.๒๓/๔/๒๕๖๓

๑๖ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า ๓๒๐,๐๐๐ บาท ๓๒๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านภักดีการค้า ร้านภักดีการค้า ราคาต  าสุด ๒๙/๒๕๖๓

รพ.สต.หาดนางแก้ว ราคาที เสนอ ๓๒๐,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๓๒๐,๐๐๐ บาท ลว.๒/๔/๒๕๖๓

ร้านศิริชัยค้าวัสดุ

ราคาที เสนอ ๓๔๐,๕๐๐ บาท

ร้านสมพงษ์ค้าวัสดุ

ราคาที เสนอ ๓๔๐,๗๐๐ บาท

๑๗ ขยายท่อเมนน้ าประปา ๒๑๓,๐๐๐ บาท ๒๑๔,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านยุพินค้าวัสดุ ร้านยุพินค้าวัสดุ ราคาต  าสุด ๓๐/๒๕๖๓

หมู่บ้าน หมู่๖ ราคาที เสนอ ๒๑๓,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒๑๓,๐๐๐ บาท ลว.๑๗/๔/๒๕๖๓

ร้านรุ่งทิพย์การค้า

ราคาที เสนอ ๒๑๔,๐๐๐ บาท

ร้านรุ่งทิพย์การค้า

ราคาที เสนอ ๒๑๓,๕๐๐ บาท

ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก  

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๓

                                                         วันที  ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

ล าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที จะซ้ือหรือ

จ้าง
     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง


