
๑ จ้างท าป้ายไวนิล โครงการ ๖,๑๐๐ บาท ๖,๑๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไอรีนส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านไอรีนส่ือส่ิงพิมพ์ ราคาต่ าสุด ๒๒/๒๕๖๓

วันเด็กแห่งชาติ ราคาท่ีเสนอ ๖,๑๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๖,๑๐๐ บาท ลว.๓/๑/๖๓

๒ จ้างเหมาเวที โครงการ ๗,๐๐๐ บาท ๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต์ ร่ืนสุวรรณ นายสงกรานต์ ร่ืนสุวรรณ ราคาต่ าสุด ๒๓/๒๕๖๓

วันเด็กแห่งชาติ ราคาท่ีเสนอ ๗,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๗,๐๐๐ บาท ลว.๖/๑/๖๓

๓ จ้างเหมาเต็นท์และเก้าอ้ี ๓๖,๐๐๐ บาท ๓๖,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.น าโชค ร้าน ต.น าโชค ราคาต่ าสุด ๒๔/๒๕๖๓

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ราคาท่ีเสนอ ๓๖,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๓๖,๐๐๐ บาท ลว.๖/๑/๖๓

๔ จ้างเหมาเคร่ืองจักร ๑,๖๒๐ บาท ๑,๖๒๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ  ชินราม นายอ านาจ  ชินราม ราคาต่ าสุด ๒๕/๒๕๖๓

โครงการจิตอาสา ราคาท่ีเสนอ ๑,๖๒๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๑,๖๒๐ บาท ลว.๑๔/๑/๖๓

๕ จ้างท าป้ายไวนิล ๔,๕๐๐ บาท ๔,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอรีนส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านอรีนส่ือส่ิงพิมพ์ ราคาต่ าสุด ๒๖/๒๕๖๓

โครงการจิตอาสา ราคาท่ีเสนอ ๔,๕๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๔,๕๐๐ บาท ลว.๑๔/๑/๖๓

        แบบ สขร.1

                                          องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๓

                                                         วันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

งานจัดซ้ือจัดจ้าง  ราคากลางล าดับท่ี วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก  

  โดยสรุป



๖ จ้างเหมาเวที ๒,๕๐๐ บาท ๒,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไอรีนส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านไอรีนส่ือส่ิงพิมพ์ ราคาต่ าสุด ๒๗/๒๕๖๓

โครงการจิตอาสา ราคาท่ีเสนอ ๒,๕๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๒,๕๐๐ บาท ลว.๑๔/๑/๖๓

๗ จ้างท าพานกรวยธูปเทียนแพ ๑,๕๕๐ บาท ๑,๕๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศิชลดอกไม้ ร้านศิชลดอกไม้ ราคาต่ าสุด ๒๘/๒๕๖๓

ดอกไม้สด โครงการจิตอาสา ราคาท่ีเสนอ ๑,๕๕๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๑,๕๕๐ บาท ลว.๑๔/๑/๖๓

๘ จ้างบ ารุงและซ่อมแซมรถ ๔,๐๐๐ บาท ๔,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน สมคิดเทคนิคคอล แอนด์ ร้าน สมคิดเทคนิคคอล แอนด์ ราคาต่ าสุด ๒๙/๒๕๖๓

ดับเพลิง ทะเบียน บบ ๑๐๒๔ เซอร์วิส เซอร์วิส ลว.๒๑/๑/๖๓

ราคาท่ีเสนอ ๔,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๔,๐๐๐ บาท

๙ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๔๓,๓๘๐ บาท ๔๓,๓๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม ราคาต่ าสุด ๗/๒๕๖๓

ส านักปลัด ราคาท่ีเสนอ ๔๓,๓๘๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๔๓,๓๘๐ บาท ลว.๓/๑/๖๓

๑๐ ซ้ือของรางวัล โครงการ ๓๑,๔๔๕ บาท ๓๑,๔๔๕ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพะเยาว์ สุวรรณศร นางสาวพะเยาว์ สุวรรณศร ราคาต่ าสุด ๘/๒๕๖๓

วันเด็กแห่งชาติ ราคาท่ีเสนอ ๓๑,๔๔๕ บาท ราคาท่ีเสนอ ๓๑,๔๔๕ บาท ลว.๘/๑/๖๓

                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๓

เหตุผลท่ี

คัดเลือก  

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

                                          องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                         วันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

ล าดับท่ี

        แบบ สขร.1

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



                                          องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑๑ ซ้ือส่ือการเรียนการสอน ๕๐,๒๕๐ บาท ๕๐,๒๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง บ.ทรัพย์เจริญเคร่ืองเขียน จ ากัดบ.ทรัพย์เจริญเคร่ืองเขียน จ ากัด ๙/๒๕๖๓

ราคาท่ีเสนอ ๕๐,๒๕๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๕๐,๒๕๐ บาท ราคาต่ าสุด ลว.๘/๑/๖๓

ร้าน สตาร์คิดชอ็อป

ราคาท่ีเสนอ ๕๒,๐๑๑ บาท

บ.พลอยใส ๒๐๑๘ จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ ๕๓,๓๖๕ บาท

๑๒ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๙,๖๐๘ บาท ๙,๖๐๘ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ราคาต่ าสุด ๑๐/๒๕๖๓

โครงการ จิตอาสา ราคาท่ีเสนอ ๙,๖๐๘ บาท ราคาท่ีเสนอ ๙,๖๐๘ บาท ลว.๑๔/๑/๖๓

๑๓ ซ้ือวัสดุการเกษตร ๑๓,๕๔๐ บาท ๑๓,๕๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนิตยา ร้านนิตยา ราคาต่ าสุด ๑๑/๒๕๖๓

โครงการจิตอาสา ราคาท่ีเสนอ ๑๓,๕๔๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๑๓,๕๔๐ บาท ลว.๑๔/๑/๖๓

๑๔ ซ้ือวัสดุงานบ้าน ๑,๖๐๐ บาท ๑,๖๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต่ าสุด ๑๒/๒๕๖๓

โครงการจิตอาสา ราคาท่ีเสนอ ๑,๖๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๑,๖๐๐ บาท ลว.๑๔/๑/๖๓

     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๓

                                                         วันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก  

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ



                                          องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑๕ จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง ๓๕๑,๐๐๐ บาท ๓๕๓,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วใจค้าวัสดุ ร้านแก้วใจค้าวัสดุ ราคาต่ าสุด ๙/๒๕๖๓

พร้อมบดอัด หมู่๔ บ้าน ราคาท่ีเสนอ ๓๕๑,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๓๕๑,๐๐๐ บาท ลว.๗/๑/๖๓

บึงกาฬ ร้านรุ่งโรจน์ค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ ๓๕๒,๐๐๐ บาท

ร้านบุญเรือนค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ ๓๕๒,๓๐๐ บาท

๑๖ จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง ๔๙๐,๐๐๐ บาท ๔๙๒,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วใจค้าวัสดุ ร้านแก้วใจค้าวัสดุ ราคาต่ าสุด ๑๐/๒๕๖๓

พร้อมบดอัด หมู่๕ บ้าน ราคาท่ีเสนอ ๔๙๐,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๔๙๐,๐๐๐ บาท ลว.๗/๑/๖๓

บึงกาฬ ร้านรุ่งโรจน์ค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ ๔๙๑,๐๐๐ บาท

ร้านบุญเรือนค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ ๔๙๒,๐๐๐ บาท

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก  

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๓

                                                         วันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

ล าดับท่ี



                                          องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑๗ จ้างท าป้ายไวนิล โครงการ ๗๕๐ บาท ๗๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไอรีนส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านไอรีนส่ือส่ิงพิมพ์ ราคาต่ าสุด ๓๐/๒๕๖๓

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ราคาท่ีเสนอ ๗๕๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๗๕๐ บาท ลว.๓๑/๑/๒๕๖๓

๑๘ จ้างประกอบอาหาร กลางวัน ๒๑,๒๘๐ บาท ๒๑,๒๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต่ าสุด ๓๑/๒๕๖๓

เดือนกุมภาพันธ์ ๖๓ ราคาท่ีเสนอ ๒๑,๒๘๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๒๑,๒๘๐ บาท ลว.๓๑/๑/๒๕๖๓

๑๙ จ้างตัดหญ้าและรดน้ าต้นไม้ ๑๖๘,๐๐๐ บาท ๑๖๘,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนิตยา ร้านนิตยา ราคาต่ าสุด ๓๒/๒๕๖๓

บริเวณเข่ือนป้องกันตล่ิง ราคาท่ีเสนอ ๑๖๘,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๑๖๘,๐๐๐ บาท ลว.๓๑/๑/๒๕๖๓

ร้านสวนปณิตา

ราคาท่ีเสนอ ๑๗๐,๐๐๐ บาท

ร้านนิยมวัสดุก่อสร้าง

ราคาท่ีเสนอ ๑๗๕,๐๐๐ บาท

๒๐ ซ้ือวัสดุยานพาหนะและ ๓๘,๑๐๐ บาท ๓๘,๑๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรเซอร์วิส ร้านเพชรเซอร์วิส ราคาต่ าสุด ๑๓/๒๕๖๓

ขนส่ง(ยางรถยน์) ราคาท่ีเสนอ ๓๘,๑๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๓๘,๑๐๐ บาท ลว.๒๒/๑/๒๕๖๓

     ราคากลาง
เหตุผลท่ี

คัดเลือก  

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ
ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๓

                                                         วันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง



                                          องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๒๑ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒๖,๓๐๐ บาท ๒๖,๓๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม ราคาต่ าสุด ๑๔/๒๕๖๓

กองการศึกษา ราคาท่ีเสนอ ๒๖,๓๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๒๖,๓๐๐ บาท ลว.๒๔/๑/๒๕๖๓

๒๒ ซ้ือวัสดุเคร่ืองเขียน โครงการ ๒,๑๐๐ บาท ๒,๑๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต่ าสุด ๑๕/๒๕๖๓

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ราคาท่ีเสนอ ๒,๑๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๒,๑๐๐ บาท ลว.๓๑/๑/๒๕๖๓

๒๓ ซ้ือของสมนาคุณ ๔,๕๐๐ บาท ๔,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต่ าสุด ๑๖/๒๕๖๓

ราคาท่ีเสนอ ๔,๕๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๔,๕๐๐ บาท ลว.๓๑/๑/๒๕๖๓

                                                         วันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ
ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก  

                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๓

       แบบ สขร.1


