
๑ จ้างแรงงานเฝ้าเคร่ืองสูบน ้า ๔,๘๖๐ บาท ๔,๘๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายธนากร  ปาเดช นายธนากร  ปาเดช ราคาต้่าสุด ๖๔/๒๕๖๓

ราคาท่ีเสนอ ๔,๘๖๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๔,๘๖๐ บาท ลว.๑/๕/๖๓

๒ จ้างแรงงานเฝ้าเคร่ืองสูบน ้า ๔,๘๖๐ บาท ๔,๘๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายนิมิต  รัตนโกมล นายนิมิต  รัตนโกมล ราคาต้่าสุด ๖๕/๒๕๖๓

ราคาท่ีเสนอ ๔,๘๖๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๔,๘๖๐ บาท ลว.๑/๕/๖๓

๓ จ้างป้ายไวนิลโครงการ ๗๕๐ บาท ๗๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไอรีนส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านไอรีนส่ือส่ิงพิมพ์ ราคาต้่าสุด ๖๖/๒๕๖๓

รณรงค์ป้องกันโรคพิษ ราคาท่ีเสนอ ๗๕๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๗๕๐ บาท ลว.๓/๕/๖๓

สุนัขบ้า

๔ จ้างส้ารวจสัตว์และขึ น ๗,๒๐๐ บาท ๗,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  นาแรมงาม นายสมศักด์ิ  นาแรมงาม ราคาต้่าสุด ๖๗/๒๕๖๓

ทะเบียนสัตว์ ราคาท่ีเสนอ ๗,๒๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๗,๒๐๐ บาท ลว.๓/๕/๖๓

ล้าดับท่ี วิธีซื อหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซื อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื อหรือจ้าง

วงเงินท่ีจะซื อหรือ

จ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก  

  โดยสรุป

        แบบ สขร.1

                                          องค์การบริหารส่วนต้าบลหาดนางแก้ว อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                         สรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

                                                         วันท่ี ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

งานจัดซื อจัดจ้าง  ราคากลาง



๕ จ้างเหมาแรงงาน ๒,๙๑๖ บาท ๒,๙๑๖ บาท เฉพาะเจาะจง นางชญานิศ  อุ่นใจ นางชญานิศ  อุ่นใจ ราคาต้่าสุด ๖๘/๒๕๖๓

ราคาท่ีเสนอ ๒,๙๑๖ บาท ราคาท่ีเสนอ ๒,๙๑๖ บาท ลว.๒๖/๕/๖๓

๖ จ้างเหมาแรงงาน ๒,๙๑๖ บาท ๒,๙๑๖ บาท เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ สีโสม นายประเสริฐ สีโสม ราคาต้่าสุด ๖๙/๒๕๖๓

ราคาท่ีเสนอ ๒,๙๑๖ บาท ราคาท่ีเสนอ ๒,๙๑๖ บาท ลว.๒๖/๕/๖๓

๗ จ้างเหมาแรงงาน ๒,๙๑๖ บาท ๒,๙๑๖ บาท เฉพาะเจาะจง นายไพศาล ไชชุน นายไพศาล ไชชุน ราคาต้่าสุด ๗๐/๒๕๖๓

ราคาท่ีเสนอ ๒,๙๑๖ บาท ราคาท่ีเสนอ ๒,๙๑๖ บาท ลว.๒๖/๕/๖๓

๘ จ้างซ่อมแซมชั นวางเอกสาร ๑๑,๖๐๐ บาท ๑๑,๖๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต้่าสุด ๗๑/๒๕๖๓

และเก้าอี ราคาท่ีเสนอ ๑๑,๖๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๑๑,๖๐๐ บาท ลว.๒๖/๕/๖๓

๙ จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน ้า ๙๗,๕๗๐ บาท ๙๗,๕๗๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านมะลิสา การค้า ร้านมะลิสา การค้า ราคาต้่าสุด ๗๒/๒๕๖๓

บ้านหาดกระจง ราคาท่ีเสนอ ๙๗,๕๗๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๙๗,๕๗๐ บาท ลว.๒๖/๕/๖๓

ร้านสมบัติพาณิชย์

ราคาท่ีเสนอ ๑๐๐,๓๐๐ บาท

งานจัดซื อจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซื อหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซื อหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื อหรือจ้าง

                                                         วันท่ี ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ล้าดับท่ี

        แบบ สขร.1

เหตุผลท่ี

คัดเลือก  

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

                                          องค์การบริหารส่วนต้าบลหาดนางแก้ว อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                         สรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓



                                          องค์การบริหารส่วนต้าบลหาดนางแก้ว อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑๐ จ้างท้าป้ายไวนิลโครงการ ๒,๒๕๐ บาท ๒,๒๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไอรีนส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านไอรีนส่ือส่ิงพิมพ์ ราคาต้่าสุด ๗๓/๒๕๖๓

รณรงค์ป้องกันและควบคุม ราคาท่ีเสนอ ๒,๒๕๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๒,๒๕๐ บาท ลว.๒๗/๕/๖๓

โรคไข้เลือดออก

๑๑ จ้างฉีดพ่นหมอกควันก้าจัด ๒,๙๑๖ บาท ๒,๙๑๖ บาท เฉพาะเจาะจง นางชญานิศ  อุ่นใจ นางชญานิศ  อุ่นใจ ราคาต้่าสุด ๗๔/๒๕๖๓

ยุงลายพาหะน้าโรค ราคาท่ีเสนอ ๒,๙๑๖  บาท ราคาท่ีเสนอ ๒,๙๑๖  บาท ลว.๒๙/๕/๖๓

๑๒ จ้างฉีดพ่นหมอกควันก้าจัด ๒,๙๑๖ บาท ๒,๙๑๖ บาท เฉพาะเจาะจง นายวีรพงษ์  ฆ้องเสรี นายวีรพงษ์  ฆ้องเสรี ราคาต้่าสุด ๗๕/๒๕๖๓

ยุงลายพาหะน้าโรค ราคาท่ีเสนอ ๒,๙๑๖  บาท ราคาท่ีเสนอ ๒,๙๑๖  บาท ลว.๒๙/๕/๖๓

๑๓ จ้างฉีดพ่นหมอกควันก้าจัด ๒,๙๑๖ บาท ๒,๙๑๖ บาท เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน์ สังฆะพุฒ นายธนวัฒน์ สังฆะพุฒ ราคาต้่าสุด ๗๖/๒๕๖๓

ยุงลายพาหะน้าโรค ราคาท่ีเสนอ ๒,๙๑๖  บาท ราคาท่ีเสนอ ๒,๙๑๖  บาท ลว.๒๙/๕/๖๓

๑๔ จ้างฉีดพ่นหมอกควันก้าจัด ๒,๙๑๖ บาท ๒,๙๑๖ บาท เฉพาะเจาะจง นายกฤตยชญ์ ช้่าชอง นายกฤตยชญ์ ช้่าชอง ราคาต้่าสุด ๗๗/๒๕๖๓

ยุงลายพาหะน้าโรค ราคาท่ีเสนอ ๒,๙๑๖  บาท ราคาท่ีเสนอ ๒,๙๑๖  บาท ลว.๒๙/๕/๖๓

เหตุผลท่ี

คัดเลือก  

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

                                                         วันท่ี ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ล้าดับท่ี งานจัดซื อจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซื อหรือ

จ้าง
     ราคากลาง วิธีซื อหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื อหรือจ้าง



                                          องค์การบริหารส่วนต้าบลหาดนางแก้ว อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑๕ ซื อวัคซีนป้องกันโรคพิษ ๖๙,๐๐๐ บาท ๖๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแสตมป์ โพสต์ แอนด์ ร้านแสตมป์ โพสต์ แอนด์ ราคาต้่าสุด ๓๘/๒๕๖๓

สุนัขบ้า เซอร์วิส เซอร์วิส ลว.๑๓/๕/๖๓

ราคาท่ีเสนอ ๖๙,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๖๙,๐๐๐ บาท

ร้านมันน่ี ซัพพลาย

ราคาท่ีเสนอ ๗๓,๖๐๐ บาท

ร้านคันไซ ซัพพลาย

ราคาท่ีเสนอ ๗๓,๖๐๐ บาท

๑๖ ซื อวัสดุการแพทย์ท่ีมิใช่ยา ๑๑,๕๐๐ บาท ๑๑,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านรามาเวชภัณฑ์ ร้านรามาเวชภัณฑ์ ราคาต้่าสุด ๓๙/๒๕๖๓

ราคาท่ีเสนอ ๑๑,๕๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๑๑,๕๐๐ บาท ลว.๑๔/๕/๖๓

๑๗ ซื อวัสดุงานบ้านงานครัว ๒๑,๓๙๐ บาท ๒๑,๓๙๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเรียนเก่ง ร้านเรียนเก่ง ราคาต้่าสุด ๔๐/๒๕๖๓

(กองการศึกษา) ราคาท่ีเสนอ ๒๑,๓๙๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๒๑,๓๙๐ บาท ลว.๒๑/๕/๖๓

๑๘ ซื อวัสดุส้านักงาน ๑๐,๙๗๕ บาท ๑๐,๙๗๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเรียนเก่ง ร้านเรียนเก่ง ราคาต้่าสุด ๔๑/๒๕๖๓

(กองการศึกษา) ราคาท่ีเสนอ ๑๐,๙๗๕ บาท ราคาท่ีเสนอ ๑๐,๙๗๕ บาท ลว.๒๑/๕/๖๓

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื อหรือจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก  

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

                                                         วันท่ี ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ล้าดับท่ี งานจัดซื อจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซื อหรือ

จ้าง
     ราคากลาง วิธีซื อหรือจ้าง



                                          องค์การบริหารส่วนต้าบลหาดนางแก้ว อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑๙ ซื อวัสดุส้านักงาน ๘๒,๖๒๗ บาท ๘๒,๖๒๗ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเรียนเก่ง ร้านเรียนเก่ง ราคาต้่าสุด ๔๒/๒๕๖๓

(ส้านักปลัด) ราคาท่ีเสนอ ๘๒,๖๒๗ บาท ราคาท่ีเสนอ ๘๒,๖๒๗ บาท ลว.๒๑/๕/๖๓

๒๐ ซื อสารก้าจัดลูกน ้า ยุงลาย ๑๓๘,๖๐๐ บาท ๑๓๘,๖๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแสตมป์ โพสต์ แอนด์ ร้านแสตมป์ โพสต์ แอนด์ ราคาต้่าสุด ๔๓/๒๕๖๓

และน ้ายาพ่นหมอกควัน เซอร์วิส เซอร์วิส ลว.๒๒/๕/๖๓

ราคาท่ีเสนอ ๑๓๘,๖๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๑๓๘,๖๐๐ บาท

ร้านมันน่ี ซัพพลาย

ราคาท่ีเสนอ ๑๕๔,๕๐๐ บาท

ร้านคันไซ ซัพพลาย

ราคาท่ีเสนอ ๑๕๔,๕๐๐ บาท

๒๑ ซื อเคร่ืองตัดหญ้าแบบ ๑๙,๐๐๐ บาท ๑๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ราคาต้่าสุด ๔๔/๒๕๖๓

ข้อแข็ง ราคาท่ีเสนอ ๑๙,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๑๙,๐๐๐ บาท ลว.๒๕/๕/๖๓

๒๒ ซื อวัสดุก่อสร้าง ๒,๖๓๒.๒๐ บาท ๒,๖๓๒.๒๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ราคาต้่าสุด ๔๕/๒๕๖๓

ราคาท่ีเสนอ ๒,๖๓๒.๒๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๒,๖๓๒.๒๐ บาท ลว.๒๖/๕/๖๓

วิธีซื อหรือจ้าง

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

                                                         วันท่ี ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ล้าดับท่ี งานจัดซื อจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซื อหรือ

จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื อหรือจ้าง
     ราคากลาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก  

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ
ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



                                          องค์การบริหารส่วนต้าบลหาดนางแก้ว อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๒๓ ซื อวัสดุไฟฟ้า ๖๕,๙๙๗.๖๐ บาท ๖๕,๙๙๗.๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ราคาต้่าสุด ๔๖/๒๕๖๓

ราคาท่ีเสนอ ๖๕,๙๙๗.๖๐  บาทราคาท่ีเสนอ ๖๕,๙๙๗.๖๐  บาท ลว.๒๗/๕/๖๓

๒๔ จ้างติดตั งไฟฟ้าพลังงาน ๔๔๕,๕๐๐ บาท ๔๔๕,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยทราฟฟิค หจก.ไทยทราฟฟิค ราคาต้่าสุด ๓๑/๒๕๖๓

แสงอาทิตย์ หมู่๗ (ประเทศไทย) จ้ากัด (ประเทศไทย) จ้ากัด ลว.๒๙/๕/๖๓

บ้านปราสาท ราคาท่ีเสนอ ๔๔๕,๕๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๔๔๕,๕๐๐ บาท

บริษัท งานจราจร 

(ประเทศไทย)จ้ากัด

ราคาท่ีเสนอ ๔๕๔,๕๐๐ บาท

หจก.พงศ์พาคิน ทราฟฟิค

ราคาท่ีเสนอ ๔๕๐,๐๐๐ บาท

๒๕ จ้างติดตั งไฟฟ้าพลังงาน ๔๙๕,๐๐๐ บาท ๔๙๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยทราฟฟิค หจก.ไทยทราฟฟิค ราคาต้่าสุด ๓๒/๒๕๖๓

แสงอาทิตย์ หมู่๓ บ้านซ่ง  (ประเทศไทย) จ้ากัด (ประเทศไทย) จ้ากัด ลว.๒๙/๕/๖๓

ราคาท่ีเสนอ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

       แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื อหรือจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก  

                                                         สรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

                                                         วันท่ี ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ล้าดับท่ี งานจัดซื อจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซื อหรือ

จ้าง
     ราคากลาง วิธีซื อหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ



                                          องค์การบริหารส่วนต้าบลหาดนางแก้ว อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

บริษัท งานจราจร 

(ประเทศไทย) จ้ากัด

ราคาท่ีเสนอ ๕๐๕,๐๐๐ บาท

หจก.พงศ์พาคิน ทราฟฟิค

ราคาท่ีเสนอ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒๖ จ้างติดตั งไฟฟ้าพลังงาน ๔๙๕,๐๐๐ บาท ๔๙๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยทราฟฟิค หจก.ไทยทราฟฟิค ราคาต้่าสุด ๓๒/๒๕๖๓

แสงอาทิตย์ หมู่๓ บ้านซ่ง (ประเทศไทย) จ้ากัด (ประเทศไทย) จ้ากัด ลว.๒๙/๕/๖๓

ราคาท่ีเสนอ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

หจก.พงศ์พาคิน ทราฟฟิค

ราคาท่ีเสนอ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

บริษัท งานจราจร 

(ประเทศไทย) จ้ากัด

ราคาท่ีเสนอ ๕๐๕,๐๐๐ บาท

                                                         วันท่ี ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ล้าดับท่ี งานจัดซื อจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซื อหรือ

จ้าง
     ราคากลาง วิธีซื อหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื อหรือจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก  

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓



                                          องค์การบริหารส่วนต้าบลหาดนางแก้ว อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๒๗ จ้างติดตั งไฟฟ้าพลังงาน ๔๙๕,๐๐๐ บาท ๔๙๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยทราฟฟิค หจก.ไทยทราฟฟิค ราคาต้่าสุด ๓๓/๒๕๖๓

แสงอาทิตย์ หมู่๑ บ้าน (ประเทศไทย) จ้ากัด  (ประเทศไทย) จ้ากัด ลว.๒๙/๕/๖๓

เพชรเอิม ราคาท่ีเสนอ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

หจก.พงศ์พาคิน ทราฟฟิค

ราคาท่ีเสนอ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

บริษัท งานจราจร 

(ประเทศไทย) จ้ากัด

ราคาท่ีเสนอ ๕๐๕,๐๐๐ บาท

ล้าดับท่ี
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื อหรือจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก  

  โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง ในการ

ซื อหรือจ้าง

งานจัดซื อจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
วงเงินท่ีจะซื อหรือ

จ้าง
     ราคากลาง วิธีซื อหรือจ้าง

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

                                                         วันท่ี ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓


