
๑ ป้ายไวนิล โครงการประชา ๘,๕๐๕ บาท ๘,๕๐๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไอรีนส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านไอรีนส่ือส่ิงพิมพ์ ราคาต่่าสุด ๔๕/๒๕๖๓

สัมพันธ์การรับสมัครเด็ก นร. ราคาท่ีเสนอ ๘,๕๐๕ บาท ราคาท่ีเสนอ ๘,๕๐๕ บาท ๖/๓/๒๕๖๓

๒ จ้างบ่ารุงและซ่อมแซฒเคร่ือง ๖๖๘.๗๕ บาท ๖๖๘.๗๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ราคาต่่าสุด ๔๖/๒๕๖๓

ตัดหญ้าแบบส่าย ราคาท่ีเสนอ ๖๖๘.๗๕ บาท ราคาท่ีเสนอ ๖๖๘.๗๕ บาท ๑๒/๓/๒๕๖๓

๓ จ้างบ่ารุงและซ่อมแซม ๓,๙๙๐ บาท ๓,๙๙๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต์  ร่ืนสุวรรณ นายสงกรานต์  ร่ืนสุวรรณ ราคาต่่าสุด ๔๗/๒๕๖๓

เคร่ืองเสียง ราคาท่ีเสนอ ๓,๙๙๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๓,๙๙๐ บาท ๑๒/๓/๒๕๖๓

๔ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ๑,๒๐๐ บาท ๑,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรเซอร์วิส ร้านเพชรเซอร์วิส ราคาต่่าสุด ๔๘/๒๕๖๓

ส่วนกลาง ราคาท่ีเสนอ ๑,๒๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๑,๒๐๐ บาท ๑๒/๓/๒๕๖๓

๕ จ้างท่าป้ายไวนิล โครงการ ๘๗๕ บาท ๘๗๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไอรีนส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านไอรีนส่ือส่ิงพิมพ์ ราคาต่่าสุด ๔๙/๒๕๖๓

อบรมเชิงปฎิบัติการ ราคาท่ีเสนอ ๘๗๕ บาท ราคาท่ีเสนอ ๘๗๕ บาท ๑๖/๓/๒๕๖๓

ล่าดับท่ี วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก  

  โดยสรุป

        แบบ สขร.1

                                          องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                         สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

                                                         วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

งานจัดซ้ือจัดจ้าง  ราคากลาง



๖ จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับ ๑๑,๐๐๐ บาท ๑๑,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพลชัยแอร์แอร์ เซอร์วิส ร้านพลชัยแอร์แอร์ เซอร์วิส ราคาต่่าสุด ๕๐/๒๕๖๓

อากาศ ราคาท่ีเสนอ ๑๑,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๑๑,๐๐๐ บาท ๑๘/๓/๒๕๖๓

๗ จ้างก่าจัดส่ิงปฎิกูล ๓,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางไฉน บุญมาก นางไฉน บุญมาก ราคาต่่าสุด ๕๑/๒๕๖๓

ราคาท่ีเสนอ ๓,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๓,๐๐๐ บาท ๒๔/๓/๒๕๖๓

๘ จ้างยามรักษาการณ์ ประจ่า ๒๗,๐๐๐ บาท ๒๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายพายุ ฟักแก้ว นายพายุ ฟักแก้ว ราคาต่่าสุด ๕๒/๒๕๖๓

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคาท่ีเสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท ๒๕/๓/๒๕๖๓

๙ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๗,๒๐๐ บาท ๗,๒๐๐ บาท ๒๗,๐๐๐ บาท ร้าน พีแอนด์เอ็น เซอร์วิส ร้าน พีแอนด์เอ็น เซอร์วิส ราคาต่่าสุด ๕๓/๒๕๖๓

ราคาท่ีเสนอ ๗,๒๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๗,๒๐๐ บาท ๒๕/๓/๒๕๖๓

๑๐ จ้างยามรักษาการณ์ประจ่า ๒๗,๐๐๐ บาท ๒๗,๐๐๐ บาท ๒๗,๐๐๐ บาท นายพิชัย  เชงขุนทด นายพิชัย  เชงขุนทด ราคาต่่าสุด ๕๔/๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนต่าบล ราคาท่ีเสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท ๒๕/๓/๒๕๖๓

หาดนางแก้ว

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

                                                         วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ล่าดับท่ี

        แบบ สขร.1

                                          องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เหตุผลท่ี

คัดเลือก  

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

                                                         สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๓



                                          องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑๑ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ๕,๐๗๐ บาท ๕,๐๗๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพชร เซอร์วิส ร้านเพชร เซอร์วิส ราคาต่่าสุด ๕๕/๒๕๖๓

ราคาท่ีเสนอ ๕,๐๗๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๕,๐๗๐ บาท ๒๕/๓/๒๕๖๓

๑๒ จ้างซ่อมแซมป้ัมน่้าชนิด ๑๕,๒๔๙. บาท ๑๕,๒๔๙. บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวองุ่น ดาวรุ่ง นางสาวองุ่น ดาวรุ่ง ราคาต่่าสุด ๕๖/๒๕๖๓

หอยโข่ง ราคาท่ีเสนอ ๑๕,๒๔๙ บาท ราคาท่ีเสนอ ๑๕,๒๔๙ บาท ๒๕/๓/๒๕๖๓

๑๓ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และ ๔,๑๒๕ บาท ๔,๑๒๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ๒ พี.๓ เอส. ร้าน ๒ พี.๓ เอส. ราคาต่่าสุด ๒๓/๒๕๖๓

การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ ๔,๑๒๕ บาท ราคาท่ีเสนอ ๔,๑๒๕ บาท ๕/๓/๒๕๖๓

๑๔ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๑,๗๒๒.๗๐ บาท ๑,๗๒๒.๗๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ราคาต่่าสุด ๒๔/๒๕๖๓

ราคาท่ีเสนอ ๑,๗๒๒.๗๐ บาทราคาท่ีเสนอ ๑,๗๒๒.๗๐ บาท ๑๒/๓/๒๕๖๓

๑๕ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๒๓,๗๓๒.๖๐ บาท ๒๓,๗๓๒.๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ราคาต่่าสุด ๒๕/๒๕๖๓

ราคาท่ีเสนอ ๒๓,๗๓๒.๖๐ บาทราคาท่ีเสนอ ๒๓,๗๓๒.๖๐ บาท ๑๖/๓/๒๕๖๓

เหตุผลท่ี

คัดเลือก  

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

                                                         วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ล่าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



                                          องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑๖ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก ๑๙,๖๐๐ บาท ๑๙,๖๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านณิชาภัณฑ์ ร้านณิชาภัณฑ์ ราคาต่่าสุด ๒๖/๒๕๖๓

อบรม ราคาท่ีเสนอ ๑๙,๖๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๑๙,๖๐๐ บาท ๑๖/๓/๒๕๖๓

๑๗ ซ้ือวัสดุยานพาหนะและ ๙,๒๕๕.๕๐ บาท ๙,๒๕๕.๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ราคาต่่าสุด ๒๗/๒๕๖๓

ขนส่ง ราคาท่ีเสนอ ๙,๒๕๕.๕๐ บาทราคาท่ีเสนอ ๙,๒๕๕.๕๐ บาท ๒๔/๓/๒๕๖๓

๑๘ ซ้ือวัสดุอ่ืนๆ ๒๕,๕๐๐ บาท ๒๕,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพรเพ็ญ ลาภกิจ นางสาวพรเพ็ญ ลาภกิจ ราคาต่่าสุด ๒๘/๒๕๖๓

ราคาท่ีเสนอ ๒๕,๕๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๒๕,๕๐๐ บาท ๒๔/๓/๒๕๖๓

๑๙ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๑๖,๓๗๐.๐๓ บาท ๑๖,๓๗๐.๐๓ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ราคาต่่าสุด ๒๙/๒๕๖๓

ราคาท่ีเสนอ ๑๖,๓๗๐.๐๓ บาทราคาท่ีเสนอ ๑๖,๓๗๐.๐๓ บาท ๒๕/๓/๒๕๖๓

๒๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ๑๗๐,๐๐๐ บาท ๑๗๑,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วใจค้าวัสดุ ร้านแก้วใจค้าวัสดุ ราคาต่่าสุด ๑๔/๒๕๖๓

เหล็ก บ้านหาดสูง หมู่๒ ราคาท่ีเสนอ ๑๗๐,๐๐๐ บาทราคาท่ีเสนอ ๑๗๐,๐๐๐ บาท ๔/๓/๒๕๖๓

ร้านรุ่งทิพย์การค้า

ราคาท่ีเสนอ ๑๗๑,๐๐๐ บาท

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก  

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

                                                         วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ล่าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



                                          องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ร้านศิริชัยค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ ๑๗๑,๕๐๐ บาท

๒๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ๔๙๗,๐๐๐ บาท ๔๙๙,๓๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทิพย์การค้า ร้านรุ่งทิพย์การค้า ราคาต่่าสุด ๑๕/๒๕๖๓

เหล็ก บ้านซ่ง หมู่๓ ราคาท่ีเสนอ ๔๙๗,๐๐๐ บาทราคาท่ีเสนอ ๔๙๗,๐๐๐ บาท ๙/๓/๒๕๖๓

ร้านบุญเรือนค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ ๔๙๘,๐๐๐ บาท

ร้านแก้วใจค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ ๔๙๙,๓๐๐ บาท

๒๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ๔๙๗,๐๐๐ บาท ๔๙๘,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านกุลจุรีการค้า ร้านกุลจุรีการค้า ราคาต่่าสุด ๑๖/๒๕๖๓

เหล็ก บ้านบึงกาฬ ราคาท่ีเสนอ ๔๙๗,๐๐๐ บาทราคาท่ีเสนอ ๔๙๗,๐๐๐ บาท ๙/๓/๒๕๖๓

ร้านรุ่งทิพย์การค้า

ราคาท่ีเสนอ ๔๙๘,๒๐๐ บาท

ร้านบุญเรือนค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ ๔๙๘,๐๐๐ บาท

วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

                                                         วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ล่าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
     ราคากลาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก  

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ



                                          องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๒๓ ก่อสร้างเทลานคอนกรีตเอนก ๓๓๔,๐๔๐ บาท ๓๓๔,๐๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อทิตวรรณ์ เอ็นจิเนียร่ิง หจก.อทิตวรรณ์ เอ็นจิเนียร่ิง ราคาต่่าสุด ๑๗/๒๕๖๓

ประสงค์ หมู่๗ บ้านปราสาท ราคาท่ีเสนอ ๓๓๔,๐๔๐ บาทราคาท่ีเสนอ ๓๓๔,๐๔๐ บาท ๙/๓/๒๕๖๓

หจก.สุนทรอินดัสทรี ซัพพลาย

ราคาท่ีเสนอ ๓๘๔,๖๗๗.๘๗ บาท

หจก.เคแอนด์ดี รับสร้างบ้าน

ราคาท่ีเสนอ ๓๖๒,๙๕๓.๖๒ บาท

๒๔ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม ๔๙๖,๐๐๐ บาท ๔๙๗,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านกุลจุรีการค้า ร้านกุลจุรีการค้า ราคาต่่าสุด ๑๘/๒๕๖๓

เหล็ก หมู่๕ บ้านเขาดิน ราคาท่ีเสนอ  ๔๙๖,๐๐๐ บาทราคาท่ีเสนอ  ๔๙๖,๐๐๐ บาท ๑๑/๓/๒๕๖๓

ร้านรุ่งทิพย์การค้า

ราคาท่ีเสนอ ๔๘๗,๐๐๐ บาท

ร้านบุญเรือนค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

       แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ
ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก  

                                                         สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

                                                         วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ล่าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



                                          องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๒๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ๔๙๗,๐๐๐ บาท ๔๙๙,๓๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านกุลจุรีการค้า ร้านกุลจุรีการค้า ราคาต่่าสุด ๑๙/๒๕๖๓

เหล็ก บ้านเกาะลอย หมู่๖ ราคาท่ีเสนอ ๔๙๗,๐๐๐ บาทราคาท่ีเสนอ ๔๙๗,๐๐๐ บาท ๑๑/๓/๒๕๖๓

ร้านบุญเรือนค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ ๔๙๘,๐๐๐ บาท

ร้านรุ่งทิพย์การค้า

ราคาท่ีเสนอ ๔๙๙,๓๐๐ บาท

๒๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ๔๙๓,๐๐๐ บาท ๔๙๔,๓๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านส.กิตติชัย ค้าวัสดุ ร้านส.กิตติชัย ค้าวัสดุ ราคาต่่าสุด ๒๐/๒๕๖๓

เหล็ก บ้านปราสาท ราคาท่ีเสนอ  ๔๙๓,๐๐๐บาทราคาท่ีเสนอ  ๔๙๓,๐๐๐บาท ๑๗/๓/๒๕๖๓

ร้านบุญเรือนค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ  ๔๙๔,๐๐๐ บาท

ร้านพิเชษฐ์

ราคาท่ีเสนอ ๔๙๔,๓๐๐  บาท

                                                         วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ล่าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก  

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๓



                                          องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๒๗ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม หมู่๓ ๔๕๓,๐๐๐ บาท ๔๕๔,๗๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทิพย์การค้า ร้านรุ่งทิพย์การค้า ราคาต่่าสุด ๒๑/๒๕๖๓

บ้านซ่ง ราคาท่ีเสนอ ๔๕๓,๐๐๐ บาทราคาท่ีเสนอ ๔๕๓,๐๐๐ บาท ๑๗/๓/๒๕๖๓

ร้านส.กิตติชัย ค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ  ๔๕๔,๐๐๐ บาท

ร้านบุญเรือนค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ  ๔๕๔,๗๐๐ บาท

๒๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๔๘๐,๐๐๐ บาท ๔๘๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทิพย์การค้า ร้านรุ่งทิพย์การค้า ราคาต่่าสุด ๒๒/๒๕๖๓

เสริมเหล็ก บ้านเกาะลอย ราคาท่ีเสนอ ๔๘๐,๐๐๐ บาทราคาท่ีเสนอ ๔๘๐,๐๐๐ บาท ๑๗/๓/๖๓

ร้านบุญเรือนค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ  ๔๘๐,๕๐๐ บาท

ร้านกุลจุรีการค้า

ราคาท่ีเสนอ 

๔๘๐,๖๐๓.๗๐ บาท

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก  

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

                                                         วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ล่าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



                                          องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๒๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๒๐๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศิริชัยค้าวัสดุ ร้านศิริชัยค้าวัสดุ ราคาต่่าสุด ๒๓/๒๕๖๓

เหล็ก บ้านเพชรเอิม ราคาท่ีเสนอ ๒๐๐,๐๐๐ บาทราคาท่ีเสนอ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๑๘/๓/๒๕๖๓

ร้านกุลจุรีการค้า

ราคาท่ีเสนอ ๒๐๘,๖๐๐ บาท

ร้านรุ่งทิพย์การค้า

ราคาท่ีเสนอ ๒๐๕,๐๐๐ บาท

๓๐ เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔๕๐,๐๐๐ บาท ๔๕๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองค้าวัสดุ ร้านรุ่งเรืองค้าวัสดุ ราคาต่่าสุด ๒๔/๒๕๖๓

บริเวณวัดหาดสูง ราคาท่ีเสนอ ๔๕๐,๐๐๐ บาทราคาท่ีเสนอ ๔๕๐,๐๐๐ บาท ๒๐/๓/๒๕๖๓

ร้านรุ่งทิพย์การค้า

ราคาท่ีเสนอ ๔๕๔,๐๐๐ บาท

ร้าน ส.กิตติชัย

ราคาท่ีเสนอ ๔๕๔,๖๐๐ บาท

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

                                                         วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ล่าดับท่ี ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก  

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ



                                          องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๓๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ๓๐๔,๐๐๐ บาท ๓๐๔,๗๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรจน์ค้าวัสดุ ร้านรุ่งโรจน์ค้าวัสดุ ราคาต่่าสุด ๒๕/๒๕๖๓

เหล็ก หมู่๒ ราคาท่ีเสนอ ๓๐๔,๐๐๐ บาทราคาท่ีเสนอ ๓๐๔,๐๐๐ บาท ๒๗/๓/๒๕๖๓

ร้านศิริชัยค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ ๓๐๔,๕๐๐ บาท

ร้านแก้วใจค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ ๓๐๔,๗๐๐ บาท

๓๒ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงดิน ๑๙๒,๐๐๐ บาท ๑๙๒,๙๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเรือนค้าวัสดุ ร้านบุญเรือนค้าวัสดุ ราคาต่่าสุด ๒๖/๒๕๖๓

ลูกรัง หมู่๒ บ้านหาดสูง ราคาท่ีเสนอ ๑๙๒,๐๐๐ บาทราคาท่ีเสนอ ๑๙๒,๐๐๐ บาท ๒๗/๓/๒๕๖๓

ร้านศิริชัยค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ ๑๙๒,๕๐๐ บาท

ร้านแก้วใจค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ ๑๙๒,๙๐๐ บาท

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก  

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

                                                         วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ล่าดับท่ี



                                          องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๓๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ๔๙๗,๐๐๐ บาท ๔๙๗,๘๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรจน์ค้าวัสดุ ร้านรุ่งโรจน์ค้าวัสดุ ราคาต่่าสุด ๒๗/๒๕๖๓

เหล็ก บ้านบึงกาฬ ราคาท่ีเสนอ ๔๙๗,๐๐๐ บาทราคาท่ีเสนอ ๔๙๗,๐๐๐ บาท ๒๗/๓/๒๕๖๓

ร้านศิริชัยค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ ๔๙๗,๕๐๐ บาท

ร้านแก้วใจค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ ๔๙๗,๘๐๐ บาท

๓๔ ก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อม ๓๙๙,๑๐๐ บาท ๔๐๐,๑๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายพันธ์ุเพ็ชร์ บัวงาม นายพันธ์ุเพ็ชร์ บัวงาม ราคาต่่าสุด ๒๘/๒๕๖๓

บดอัด บ้านเขาดิน ราคาท่ีเสนอ ๓๙๙,๑๐๐ บาทราคาท่ีเสนอ ๓๙๙,๑๐๐ บาท ๒๗/๓/๒๕๖๓

ร้านรุ่งโรจน์ค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ ๔๐๐,๑๐๐ บาท

ร้านศิริชัยค้าวัสดุ 

ราคาท่ีเสนอ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

เหตุผลท่ี

คัดเลือก  

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

                                                         วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ล่าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง


