
๑ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ๒,๑๐๐ บำท ๒,๑๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน พ.สุวรรณศร ร้ำน พ.สุวรรณศร รำคำต  ำสุด ๒๔/๒๕๖๑

(ตรำยำงวันที ) รำคำที เสนอ ๒,๑๐๐ บำท รำคำที เสนอ ๒,๑๐๐ บำท ลว ๑๑/๓/๒๕๖๒

๒ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ๑๒,๙๗๕ บำท ๑๒,๙๗๕ บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน พ.สุวรรณศร ร้ำน พ.สุวรรณศร รำคำต  ำสุด ๒๕/๒๕๖๑

กองกำรึกษำ รำคำที เสนอ ๑๒,๙๗๕ บำท รำคำที เสนอ ๑๒,๙๗๕ บำท ลว ๑๑/๓/๒๕๖๒

๓ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ๑๓,๙๐๐ บำท ๑๓,๙๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน พ.สุวรรณศร ร้ำน พ.สุวรรณศร รำคำต  ำสุด ๒๖/๒๕๖๑

กองกำรึกษำ รำคำที เสนอ ๑๓,๙๐๐ บำท รำคำที เสนอ ๑๓,๙๐๐ บำท ลว ๑๑/๓/๒๕๖๒

๔ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ๑๕,๘๐๐ บำท ๑๕,๘๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน พ.สุวรรณศร ร้ำน พ.สุวรรณศร รำคำต  ำสุด ๒๗/๒๕๖๑

กองช่ำง รำคำที เสนอ ๑๕,๘๐๐ บำท รำคำที เสนอ ๑๕,๘๐๐ บำท ลว ๑๑/๓/๒๕๖๒

๕ ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ๕,๕๖๐ บำท ๕,๕๖๐ บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน พ.สุวรรณศร ร้ำน พ.สุวรรณศร รำคำต  ำสุด ๒๘/๒๕๖๑

ส ำนักปลัด รำคำที เสนอ ๕,๕๖๐ บำท รำคำที เสนอ ๕,๕๖๐ บำท ลว ๑๒/๓/๒๕๖๒

        แบบ สขร.1

ล ำดับที งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง  รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที เสนอ

เลขที และวันที 

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

                                          องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหำดนำงแก้ว อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

                                                         สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม ๒๕๖๒

                                                         วันที  ๒๙ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒

วงเงินที จะซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที 

คัดเลือก    

โดยสรุป



๖ จ้ำงท ำตรำยำง ๘๔๐ บำท ๘๔๐ บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจมส์สปอร์ต ร้ำนเจมส์สปอร์ต รำคำต  ำสุด ๓๑/๒๕๖๒

รำคำที เสนอ ๘๔๐ บำท รำคำที เสนอ ๘๔๐ บำท ลว ๑๑/๓/๒๕๖๒

๗ จ้ำงซ่อมแซมล ำโพง ๑,๐๐๐ บำท ๑,๐๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง สงกรำนต์  รื นสุวรรณ สงกรำนต์  รื นสุวรรณ รำคำต  ำสุด ๓๒/๒๕๖๒

รำคำที เสนอ ๑,๐๐๐ บำท รำคำที เสนอ ๑,๐๐๐ บำท ลว ๑๑/๓/๒๕๖๒

๘ ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน ๒๒,๐๐๐ บำท ๒๒,๐๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง บ.กบินทร์บุรีเฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด บ.กบินทร์บุรีเฟอร์นิเจอร์ จ ำกัดรำคำต  ำสุด ๒๙/๒๕๖๒

ส ำนักปลัด รำคำที เสนอ ๒๒,๐๐๐ บำท รำคำที เสนอ ๒๒,๐๐๐ บำท ลว.๒๗ มี.ค.๒๕๖๒

บ.ประเสริฐมนตรี ปรำจีนบุรี จ ำกัด

รำคำที เสนอ ๓๕,๖๐๐ บำท

หจก.สมใจวัสดุปรำจีนบุรี

รำคำที เสนอ ๓๙,๖๐๐ บำท

๙ ซ้ือสำรส้ม ๙๘,๐๐๐ บำท ๙๘,๐๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์หิรัญรุ่งเรืองกิจ ร้ำนทรัพย์หิรัญรุ่งเรืองกิจ รำคำต  ำสุด ๓๐/๒๕๖๒

รำคำที เสนอ ๙๘,๐๐๐ บำท รำคำที เสนอ ๙๘,๐๐๐ บำท ลว.๒๘ มี.ค.๒๕๖๒

        แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม ๒๕๖๒

เหตุผลที 

คัดเลือก    

เลขที และวันที 

ของสัญญำหรือ

                                          องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหำดนำงแก้ว อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี

                                                         วันที  ๒๙ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒

ล ำดับที งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที จะซ้ือหรือ

จ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที ตกลงซ้ือหรือจ้ำง



                                          องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหำดนำงแก้ว อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี

๑๐ จ้ำงคนเฝ้ำเครื องสูบน้ ำ ๗,๖๓๒ บำท ๗,๖๓๒ บำท เฉพำะเจำะจง นำยนิมิต  รัตนโกมล นำยนิมิต  รัตนโกมล รำคำต  ำสุด ๓๓/๒๕๖๒

รำคำที เสนอ ๓,๘๑๖ บำท รำคำที เสนอ ๓,๘๑๖ บำท ลว.๑๕ มี.ค.๒๕๖๒

นำยธนำกร  ปำเดช นำยธนำกร  ปำเดช รำคำต  ำสุด ๓๓/๒๕๖๒

รำคำที เสนอ ๓,๘๑๖ บำท รำคำที เสนอ ๓,๘๑๖ บำท ลว.๑๕ มี.ค.๒๕๖๒

๑๑ จ้ำงซ่อมแซมเครื องพ่น ๑๘,๙๘๑.๘๐ บำท ๑๘,๙๘๑.๘๐ บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพำเวอร์ทูลส์กบินทร์บุรี ร้ำนเพำเวอร์ทูลส์กบินทร์บุรี รำคำต  ำสุด ๓๔/๒๕๖๒

หมอกควัน รำคำที เสนอ ๑๘,๙๘๑.๘๐ บำทรำคำที เสนอ ๑๘,๙๘๑.๘๐ บำท ลว.๒๐ มี.ค.๒๕๖๒

๑๒ จ้ำงท ำป้ำยไวนิล ๑๐,๖๖๕ บำท ๑๐,๖๖๕ บำท เฉพำะเจำะจง หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท รำคำต  ำสุด ๓๕/๒๕๖๒

โครงกำรวันสงกรำนต์ รำคำที เสนอ ๑๐,๖๖๕ บำท รำคำที เสนอ ๑๐,๖๖๕ บำท ลว.๒๐ มี.ค.๒๕๖๒

๑๓ จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ ๑๘,๕๐๐ บำท ๑๘,๕๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน สมคิดเทคนิคคอลแอนด์ ร้ำน สมคิดเทคนิคคอลแอนด์ รำคำต  ำสุด ๓๖/๒๕๖๒

ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ เซอร์วิส เซอร์วิส ลว.๒๐ มี.ค.๒๕๖๒

รำคำที เสนอ ๑๘,๕๐๐ บำท รำคำที เสนอ ๑๘,๕๐๐ บำท

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม ๒๕๖๒

                                                         วันที  ๒๙ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที เสนอ
วงเงินที จะซ้ือหรือ

จ้ำง
     รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำงล ำดับที 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที 

คัดเลือก    

เลขที และวันที 

ของสัญญำหรือ



                                          องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหำดนำงแก้ว อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี

๑๔ จ้ำงท ำป้ำยไวนิล ๕,๐๔๐ บำท ๕,๐๔๐ บำท เฉพำะเจำะจง หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท รำคำต  ำสุด ๓๗/๒๕๖๒

รับสมัครเด็กนักเรียน รำคำที เสนอ ๕,๐๔๐ บำท รำคำที เสนอ ๕,๐๔๐ บำท ลว.๒๑ มี.ค.๒๕๖๒

๑๕ จ้ำงคนงำนทั วไปประจ ำ ๙,๐๐๐ บำท ๙,๐๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวประมวล จวงจันทร์ นำงสำวประมวล จวงจันทร์ รำคำต  ำสุด

ศพด.อบต.หำดนำงแก้ว รำคำที เสนอ ๙,๐๐๐ บำท รำคำที เสนอ ๙,๐๐๐ บำท ลว. ๒๘/๑๒/๒๕๖๑

๑๖ จ้ำงเหมำยำมรักษำควำม ๙,๐๐๐ บำท ๙,๐๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง นำยอุเทน  สำยแดง นำยอุเทน  สำยแดง รำคำต  ำสุด ๙๓/๒๕๖๑

ปลอดภัย ประจ ำ ศพด. รำคำที เสนอ ๙,๐๐๐ บำท รำคำที เสนอ ๙,๐๐๐ บำท ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

๑๗ จ้ำงรถรับส่งเด็กนักเรียน ๒๑,๐๐๐ บำท ๒๑,๐๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย อินทนัน นำยสมชำย อินทนัน รำคำต  ำสุด ๙๔/๒๕๖๑

ศพด. รำคำที เสนอ ๒๑,๐๐๐ บำท รำคำที เสนอ ๒๑,๐๐๐ บำท ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

๑๘ จ้ำงเหมำอยู่เวรยำมรักษำ ๙,๐๐๐ บำท ๙,๐๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง นำยพิชัย เชงขุนทด นำยพิชัย เชงขุนทด รำคำต  ำสุด ๙๒/๒๕๖๑

ควำมปลอดภัยประจ ำอบต. รำคำที เสนอ ๙,๐๐๐ บำท รำคำที เสนอ ๙,๐๐๐ บำท ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที จะซ้ือหรือ

จ้ำง
     รำคำกลำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที เสนอวิธีซ้ือหรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที 

คัดเลือก    

                                                         วันที  ๒๙ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒

ล ำดับที 

                                                         สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม ๒๕๖๒

เลขที และวันที 

ของสัญญำหรือ

       แบบ สขร.1



                                          องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหำดนำงแก้ว อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี

๑๙ จ้ำงเช่ำเครื องถ่ำยเอกสำร ๒,๔๐๐ บำท ๒,๔๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี แอนด์ เอ็น ร้ำน พี แอนด์ เอ็น รำคำต  ำสุด ๙๐/๒๕๖๑

รำคำที เสนอ ๒,๔๐๐ บำท รำคำที เสนอ ๒,๔๐๐ บำท ลว.๒๘ /๙/๒๕๖๑ 

๒๐ จ้ำงคนงำนเฝ้ำเครื อง ๓,๘๑๖ บำท ๓,๘๑๖ บำท เฉพำะเจำะจง นำยธนำกร ปำเดช นำยธนำกร ปำเดช รำคำต  ำสุด ๓๓/๒๕๖๒

สูบน้ ำ รำคำที เสนอ ๓,๘๑๖ บำท รำคำที เสนอ ๓,๘๑๖ บำท ลว.๑๘/๓/๒๕๖๒

๒๑ จ้ำงคนงำนเฝ้ำเครื อง ๓,๘๑๖ บำท ๓,๘๑๖ บำท เฉพำะเจำะจง นำยนิมิต รัตนโกมล นำยนิมิต รัตนโกมล รำคำต  ำสุด ๓๔/๒๕๖๒

สูบน้ ำ รำคำที เสนอ ๓,๘๑๖ บำท รำคำที เสนอ ๓,๘๑๖ บำท ลว.๑๘/๓/๒๕๖๒

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที 

คัดเลือก    

เลขที และวันที 

ของสัญญำหรือ

       แบบ สขร.1

                                                         วันที  ๒๙ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒

ล ำดับที 

                                                         สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม ๒๕๖๒

วงเงินที จะซ้ือหรือ

จ้ำง
วิธีซ้ือหรือจ้ำง     รำคำกลำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที เสนองำนจัดซ้ือจัดจ้ำง


