
๑ ซื้อกรวยจราจร ๑๕,๖๐๐ บาท ๑๕,๖๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานเพาเวอรทูลส กบินทรบุรี รานเพาเวอรทูลส กบินทรบุรี ราคาต่ําสุด ๑/๒๕๖๖

เสนอที่ราคา ๑๕,๖๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๑๕,๖๐๐ บาท ลว.๔/๑๐/๖๕

๒ ซื้อวัสดุไฟฟา ๑๓,๖๔๒.๕๐ บาท ๑๓,๖๔๒.๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานศักดิ์การไฟฟา รานศักดิ์การไฟฟา ราคาต่ําสุด ๒/๒๕๖๖

เสนอที่ราคา ๑๓,๖๔๒.๕๐ บาท เสนอที่ราคา ๑๓,๖๔๒.๕๐ บาท ลว.๔/๑๐/๖๕

๓ ซื้อไมพาย ๑๑,๐๐๐ บาท ๑๑,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพงษคาวัสดุ รานสมพงษคาวัสดุ ราคาต่ําสุด ๓/๒๕๖๖

เสนอที่ราคา ๑๑,๐๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๑๑,๐๐๐ บาท ลว.๔/๑๐/๖๕

๔ ซื้อวัสดุกอสราง ๑๔,๘๓๐ บาท ๑๔,๘๓๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางเสาวณี ทรัพยสุขสมบัติ นางเสาวณี ทรัพยสุขสมบัติ ราคาต่ําสุด ๔/๒๕๖๖

เสนอที่ราคา ๑๔,๓๘๐ บาท เสนอที่ราคา ๑๔,๓๘๐ บาท ลว.๒๗/๑๐/๖๕

งานจัดซื้อจัดจาง  ราคากลาง

เหตุผลที่

คัดเลือก 

   โดย

สรุป

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

        แบบ สขร.1

                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

                                                                       วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่ วิธีซื้อหรือจาง



๑ จางจัดทําปายไวนิลศูนย ๓,๖๐๐ บาท ๓,๖๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ ราคาต่ําสุด ๑/๒๕๖๖

ชวยเหลือผูประสบภัย เสนอที่ราคา ๓,๖๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๓,๖๐๐ บาท ลว.๔/๑๐/๖๕

น้ําทวม

๒ เชาเต็นทเพื่อชวยเหลือ ๖๐,๐๐๐ บาท ๖๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา ซุนเฟอง นางสุกัญญา ซุนเฟอง ราคาต่ําสุด ๒/๒๕๖๖

ผูประสบอุทกภัย เสนอที่ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท ลว.๔/๑๐/๖๕

๓ จางเหมาเครื่องจักรกล ๒๒,๔๐๐ บาท ๒๒,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางเสาวณี ทรัพยสุขสมบัติ นางเสาวณี ทรัพยสุขสมบัติ ราคาต่ําสุด ๓/๒๕๖๖

เสนอที่ราคา ๒๒,๔๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๒๒,๔๐๐ บาท ลว.๒๘/๑๐/๖๕

                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

        แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕      

                                                                    วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่

เหตุผลที่

คัดเลือก 

   โดย

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๑ ซื้อถุงยังชีพ ๒๘๙,๑๔๐ บาท ๒๘๙,๑๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง ราน พ.สุวรรณศร ราน พ.สุวรรณศร ราคาต่ําสุด ๑/๒๕๖๖

เสนอที่ราคา ๒๘๙,๑๔๐ บาท เสนอที่ราคา ๒๘๙,๑๔๐ บาท ลว.๔/๑๐/๖๕

นางสาวพรทิพย ประวัติวงษ

เสนอที่ราคา ๓๐๓,๓๖๐ บาท

รานณิชาภัณฑ

เสนอที่ราคา ๓๐๖,๖๗๘ บาท

๒ ซื้อเรือ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ๑๕๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานสมพงษคาวัสดุ รานสมพงษคาวัสดุ ราคาต่ําสุด ๒/๒๕๖๖

เสนอที่ราคา ๑๕๐,๐๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๑๕๐,๐๐๐ บาท ลว.๔/๑๐/๖๕

รานแกวใจคาวัสดุ

เสนอที่ราคา ๑๕๖,๐๐๐ บาท

รานรุงทิพยการคา

เสนอที่ราคา ๑๕๑,๐๐๐ บาท

                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

        แบบ สขร.1

                                                        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕      

                                                                    วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ



๑ จางเหมาเวรยามรักษาความ ๒๗,๐๐๐ บาท ๒๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายชนะศักดิ์ นามชางตอ นายชนะศักดิ์ นามชางตอ ราคาต่ําสุด ๑๐๐/๒๕๖๕

ปลอดภัยสถานที่ราชการ เสนอที่ราคา ๒๗,๐๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๒๗,๐๐๐ บาท ลว.๓๐/๙/๖๕

ศพด.อบต.หาดนางแกว

๒ จางเหมารถ รับ-สง เด็กเล็ก ๕๙,๐๐๐ บาท ๕๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย อินทนัน นายสมชาย อินทนัน ราคาต่ําสุด ๑๐๑/๒๕๖๕

อบต.หาดนางแกว เสนอที่ราคา ๕๙,๐๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๕๙,๐๐๐ บาท ลว.๓๐/๙/๖๕

๓ จางเหมาประกอบอาหาร ๓๖,๙๖๐ บาท ๓๖,๙๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง ราน พ.สุวรรณศร ราน พ.สุวรรณศร ราคาต่ําสุด ๑๐๒/๒๕๖๕

กลางวัน (ปรุงสําเร็จ) ใหกับ เสนอที่ราคา ๓๖,๙๖๐ บาท เสนอที่ราคา ๓๖,๙๖๐ บาท ลว.๓๐/๙/๖๕

ศพด.อบต.หาดนางแกว

๔ จางคนทําความสะอาด ๒๗,๐๐๐ บาท ๒๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวประมวล จวงจันทร นางสาวประมวล จวงจันทร ราคาต่ําสุด ๑๐๓/๒๕๖๕

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. เสนอที่ราคา ๒๗,๐๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๒๗,๐๐๐ บาท ลว.๓๐/๙/๖๕

หาดนางแกว

                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

     ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

        แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕      

                                                                    วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ



๕ จางเหมารักษาความ ๕๔,๐๐๐ บาท ๕๔,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายพิชัย เชงขุนทด นายพิชัย เชงขุนทด ราคาต่ําสุด ๑๐๔/๒๕๖๕

ปลอดภัยสถานที่ราชการ เสนอที่ราคา ๕๔,๐๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๕๔,๐๐๐ บาท ลว.๓๐/๙/๖๕

อบต. หาดนางแกว

๖ จางเหมาบริการเครื่องถาย ๑๘,๐๐๐ บาท ๑๘,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานสัมพันธเครื่องถายเอกสาร รานสัมพันธเครื่องถายเอกสาร ราคาต่ําสุด ๑๐๕/๒๕๖๕

เอกสาร เสนอที่ราคา ๑๘,๐๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๑๘,๐๐๐ บาท ลว.๓๐/๙/๖๕

๗ จางเหมาเชาพื้นที่เก็บขอมูล ๗,๐๐๐ บาท ๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กบีโซลูชั่น จํากัด บริษัท บิ๊กบีโซลูชั่น จํากัด ราคาต่ําสุด ๑๐๖/๒๕๖๕

ระบบงานสารบรรณ เสนอที่ราคา ๗,๐๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๗,๐๐๐ บาท ลว.๓๐/๙/๖๕

อิเล็กทรอนิกส์

๘ จางเหมาบุคลากรภายนอก ๒๗,๐๐๐ บาท ๒๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน สุดพิบูลย นายธนวัฒน สุดพิบูลย ราคาต่ําสุด ๑๐๗/๒๕๖๕

ปฎิบตัิหนา้ที�กองชา่ง เสนอที่ราคา ๒๗,๐๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๒๗,๐๐๐ บาท ลว.๓๐/๙/๖๕

๙ จางเชาพื้นที่บริการ ๘,๐๐๐ บาท ๘,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทมสมีเดีย เว็บดีไซน บริษัท ไทมสมีเดีย เว็บดีไซน ราคาต่ําสุด ๑๐๘/๒๕๖๕

อินเตอรเน็ตและตอทะเบียน เสนอที่ราคา ๘,๐๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๘,๐๐๐ บาท ลว.๓๐/๙/๖๕

โดเมนเนม

                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                                    วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่

        แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕      

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
     ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ



                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๕

                                                                    วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
     ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ



                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๓ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค ๔๙๙,๖๐๐ บาท ๔๙๙,๖๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานชนิสรา รานชนิสรา ราคา ๒๙/๒๕๖๕

และหองน้ําเอนกประสงค เสนอที่ราคา ๔๙๘,๐๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๔๙๘,๐๐๐ บาท ต่ําสุด ลว.๒๘/๙/๖๕

รานรุงทิพยการคา

เสนอที่ราคา ๔๙๙,๕๐๐ บาท

นางประมวล ปลื้มใจ

เสนอที่ราคา ๔๙๙,๐๐๐ บาท

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๕

                                                                    วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
     ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                                    วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
     ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
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