
๑ ป้ายไวนิล โครงการประชา ๗,๒๐๐ บาท ๗,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไอรีนส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านไอรีนส่ือส่ิงพิมพ์ ราคาต่่าสุด ๓๓/๒๕๖๓

สัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ราคาท่ีเสนอ ๗,๒๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๗,๒๐๐ บาท ๔/๒/๒๕๖๓

๒ จ้างรถยนต์ปรับอากาศ โครง ๗๔,๐๐๐ บาท ๗๔,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาพร  มีชัย นางสาววิภาพร  มีชัย ราคาต่่าสุด ๓๔/๒๕๖๓

การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ราคาท่ีเสนอ ๗๔,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๗๔,๐๐๐ บาท ๔/๒/๒๕๖๓

๓ จ้างเคร่ืองเสียง โครงการจัด ๓,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต์ ร่ืนสุวรรณ นายสงกรานต์ ร่ืนสุวรรณ ราคาต่่าสุด ๓๕/๒๕๖๓

พิธีรับพระราชทาน ฯ ราคาท่ีเสนอ ๓,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๓,๐๐๐ บาท ๔/๒/๒๕๖๓

๔ จ้างตกแต่งสถานท่ี โครงการ ๘๐,๔๑๕ บาท ๘๐,๔๑๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญทรัพย์ผ้าใบ ร้านเจริญทรัพย์ผ้าใบ ราคาต่่าสุด ๓๖/๒๕๖๓

จัดพิธีรับพระราชทาน ฯ ราคาท่ีเสนอ ๘๐,๔๑๕ บาท ราคาท่ีเสนอ ๘๐,๔๑๕ บาท ๔/๒/๒๕๖๓

๕ จ้างเหมาวงดุริยางค์ โครงการ ๖,๐๐๐ บาท ๖,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสุมล  พรมชาติ นางสุมล  พรมชาติ ราคาต่่าสุด ๓๗/๒/๒๕๖๓

แข่งันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ราคาท่ีเสนอ ๖,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๖,๐๐๐ บาท ๑๘/๒/๒๕๖๓

        แบบ สขร.1

                                          องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                         สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

                                                         วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

งานจัดซ้ือจัดจ้าง  ราคากลางล่าดับท่ี วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก  

  โดยสรุป



๖ จ้างท่าป้ายไวนิลโครงการแข่ง ๖,๑๕๐ บาท ๖,๑๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไอรีนส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านไอรีนส่ือส่ิงพิมพ์ ราคาต่่าสุด ๓๘/๒๕๖๓

ขันกีฬา ต่อต้านยาเสพติด ราคาท่ีเสนอ ๖,๑๕๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๖,๑๕๐ บาท ลว.๑๘/๒/๒๕๖๓

๗ จ้างเต็นท์ โครงการแข่งันกีฬา ๑๖,๓๐๐ บาท ๑๖,๓๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.น่าโชค ร้าน ต.น่าโชค ราคาต่่าสุด ๓๙/๒๕๖๓

ต่อต้านยาเสพติด ฯ ราคาท่ีเสนอ ๑๖,๓๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๑๖,๓๐๐ บาท ลว.๑๘/๒/๒๕๖๓

๘ จ้างเหมาเคร่ืองจักร ๓๗,๐๐๐ บาท ๓๗,๓๗๒.๒๔ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเรือนค้าวัสดุ ร้านบุญเรือนค้าวัสดุ ราคาต่่าสุด ๔๐/๒๕๖๓

ราคาท่ีเสนอ ๓๗,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๓๗,๐๐๐ บาท ลว.๒๐/๒/๒๕๖๓

๙ จ้างเปล่ียนตู้เซฟต้ีพร้อมวัสดุ ๒๐,๔๕๐ บาท ๒๐,๔๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านมะลิสาการค้า ร้านมะลิสาการค้า ราคาต่่าสุด ๔๑/๒๕๖๓

อุปกรณ์ ราคาท่ีเสนอ ๒๐,๔๕๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๒๐,๔๕๐ บาท ลว.๒๕/๒/๒๕๖๓

๑๐ จ้างคนงานเฝ้าเคร่ืองสูบน่้า ๓,๘๘๘ บาท ๓,๘๘๘ บาท เฉพาะเจาะจง นายธนากร ปาเดช นายธนากร ปาเดช ราคาต่่าสุด ๔๒/๒๕๖๓

ราคาท่ีเสนอ ๓,๘๘๘ บาท ราคาท่ีเสนอ ๓,๘๘๘ บาท ลว.๒๖/๒/๒๕๖๓

                                                         สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เหตุผลท่ี

คัดเลือก  

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

                                          องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                         วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

ล่าดับท่ี

        แบบ สขร.1

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



                                          องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑๑ จ้างคนงานเฝ้าเคร่ืองสูบน่้า ๓,๘๘๘ บาท ๓,๘๘๘ บาท เฉพาะเจาะจง นายนิมิต รัตนโกมล นายนิมิต รัตนโกมล ราคาต่่าสุด ๔๓/๒๕๖๓

ราคาท่ีเสนอ ๓,๘๘๘ บาท ราคาท่ีเสนอ ๓,๘๘๘ บาท ลว.๒๖/๒/๒๕๖๓

๑๒ จ้างเหมาประกอบอาหาร ๒๔,๖๔๐ บาท ๒๔,๖๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพะเยาว์ สุวรรณศร นางสาวพะเยาว์ สุวรรณศร ราคาต่่าสุด ๔๔/๒๕๖๓

กลางวันเดือนมีนาคม ราคาท่ีเสนอ ๒๔,๖๔๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๒๔,๖๔๐ บาท ลว.๒๘/๒/๒๕๖๓

๑๓ ซ้ือกรอบรูป โครงการจัดพิธี ๑๕๒,๒๔๐ บาท ๑๕๒,๒๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสุมลการค้า ร้านสุมลการค้า ราคาต่่าสุด ๑๗/๒๕๖๓

รับพระราชทาน ฯ ราคาท่ีเสนอ ๑๕๒,๒๔๐ บาทราคาท่ีเสนอ ๑๕๒,๒๔๐ บาท ลว.๔/๒/๒๕๖๓

๑๔ ซ้ือกรอบรูปพร้อมพระบรม ๓,๕๐๐ บาท ๓,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านธีรวัฒน์กรอบวิทย์ ร้านธีรวัฒน์กรอบวิทย์ ราคาต่่าสุด ๑๘/๒๕๖๓

ฉายาลักษณ์ ฯ ราคาท่ีเสนอ ๓,๕๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๓,๕๐๐ บาท ลว.๔/๒/๒๕๖๓

๑๕ ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัด ๒,๔๑๐.๗๑ บาท ๒,๔๑๐.๗๑ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ราคาต่่าสุด ๒๐/๒๕๖๓

เตรียมสนาม ราคาท่ีเสนอ ๒,๔๑๐.๗๑ บาทราคาท่ีเสนอ ๒,๔๑๐.๗๑ บาท ลว.๑๘/๒/๒๕๖๓

     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

                                                         วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

ล่าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก  

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ



                                          องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑๖ ซ้ืออุปกรณ์กีฬา ๕๙,๐๙๔ บาท ๕๙,๐๙๔ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสุมลการค้า ร้านสุมลการค้า ราคต่่าสุด ๒๑/๒๕๖๓

ราคาท่ีเสนอ ๕๙,๐๙๔ บาท ราคาท่ีเสนอ ๕๙,๐๙๔ บาท ลว.๑๙/๒/๒๕๖๓

๑๗ ซ้ือดินลูกรัง ๔๓๖,๙๖๘ บาท๔๓๘,๗๔๙.๐๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศิริชัยค้าวัสดุ ร้านศิริชัยค้าวัสดุ ราคต่่าสุด ๒๒/๒๕๖๓

ราคาท่ีเสนอ ๔๓๖,๙๖๘ บาทราคาท่ีเสนอ ๔๓๖,๙๖๘ บาท ลว.๒๐/๒/๒๕๖๓

ร้านบุญเรือนค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ ๔๓๘,๔๘๐ บาท

ร้านแก้วใจค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ ๔๔๐,๖๔๐ บาท

๑๘ จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง ๔๗๖,๐๐๐ บาท ๔๗๗,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.กิตติชัยค้าวัสดุ ร้าน ส.กิตติชัยค้าวัสดุ ราคาต่่าสุด ๑๑/๒๕๖๓

พร้อมบดอัด บ้านซ่ง ราคาท่ีเสนอ ๔๗๖,๐๐๐ บาทราคาท่ีเสนอ ๔๗๖,๐๐๐ บาท ลว.๒๖/๒/๒๕๖๓

ร้านบุญเรือนค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ ๔๗๗,๕๐๐ บาท

ร้านรุ่งทิพย์การค้า

ราคาท่ีเสนอ ๔๗๗,๐๐๐ บาท

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก  

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

                                                         วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

ล่าดับท่ี



                                          องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑๙ จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง ๔๘๖,๐๐๐ บาท ๔๘๗,๑๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.กิติชัยค้าวัสดุ ร้าน ส.กิติชัยค้าวัสดุ ราคาต่่าสุด ๑๒/๒๕๖๓

พร้อมบดอัด บ้านเพชรเอิม ราคาท่ีเสนอ ๔๘๖,๐๐๐ บาทราคาท่ีเสนอ ๔๘๖,๐๐๐ บาท ลว.๒๖/๒/๒๕๖๓

ร้านบุญเรือนค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ ๔๘๗,๐๐๐ บาท

ร้านรุ่งทิพย์การค้า

ราคาท่ีเสนอ ๔๘๖,๕๐๐ บาท

๒๐ จ้างขุดลอกร่องระบายน่้า ๒๐๘,๐๐๐ บาท ๒๑๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศิริชัยค้าวัสดุ ร้านศิริชัยค้าวัสดุ ราคาต่่าสุด ๑๓/๒๕๖๓

หมู่๑ หมู่๕ หมู่๖ ราคาท่ีเสนอ ๒๐๘,๐๐๐ บาทราคาท่ีเสนอ ๒๐๘,๐๐๐ บาท ลว.๒๖/๒/๒๕๖๓

ร้านพิเชษฐ์

ราคาท่ีสนอ ๒๐๙,๐๐๐ บาท

ร้านบุญเรือนค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ ๒๑๐,๐๐๐ บาท

     ราคากลาง
เหตุผลท่ี

คัดเลือก  

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ
ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

                                                         วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

ล่าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง


