
๑ จางเหมาทําปายไวนิล 625 บาท 625 บาท เฉพาะเจาะจง รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ ราคาต่ําสุด ๖๙/๒๕๖๕

โครงการสงเสริมพุทธศาสนา ราคาที่เสนอ ๖๒๕ บาท ราคาที่เสนอ ๖๒๕ บาท ลว.๘/๗/๖๕

และคุณธรรม จริยธรรม

"วันอาสฬหบูชาและ

วันเขาพรรษา" 

ประจําป ๒๕๖๕

๒ จางแรงงานฉัดวัคซีนปองกัน 2,916 บาท 2,916 บาท เฉพาะเจาะจง นางลําพึง ฉันทานุมัติ นางลําพึง ฉันทานุมัติ ราคาต่ําสุด ๗๐/๒๕๖๕

โรคพิษสุนัขบา ราคาที่เสนอ ๒,๙๑๖ บาท ราคาที่เสนอ ๒,๙๑๖ บาท ลว.๑๒/๗/๖๕

๓ จางแรงงานฉัดวัคซีนปองกัน 2,916 บาท 2,916 บาท เฉพาะเจาะจง นายไพศาล ไซซุน นายไพศาล ไซซุน ราคาต่ําสุด     ๗๑/๒๕๖๕

โรคพิษสุนัขบา ราคาที่เสนอ ๒,๙๑๖ บาท ราคาที่เสนอ ๒,๙๑๖ บาท ลว.๑๒/๗/๖๕

๔ จางแรงงานฉัดวัคซีนปองกัน 2,916 บาท 2,916 บาท เฉพาะเจาะจง นายดนัย เหยี่ยวมนตชัย นายดนัย เหยี่ยวมนตชัย ราคาต่ําสุด ๗๒/๒๕๖๕

โรคพิษสุนัขบา ราคาที่เสนอ ๒,๙๑๖ บาท ราคาที่เสนอ ๒,๙๑๖ บาท ลว.๑๒/๗/๖๕

ลําดับ
ที่

วิธีซื้อหรือจาง ราคากลาง
เหตุผลที่

คัดเลือก   
โดยสรุป

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

        แบบ สขร.๑

                                                         องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

                                                                                      วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

งานจัดซื้อจัดจาง



                                                         องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๕ จางประเมินความพึงพอใจ 25,000 บาท 25,000 บาท เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ราคาต่ําสุด ๗๓/๒๕๖๕

ตอการบริการขององคการ ราคาที่เสนอ ๒๕,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๕,๐๐๐ บาท ลว.๑๘/๗/๖๕

บริหาร สวนตําบลหาดนางแกว

๖ จางเหมาซอมแซม 3,032 บาท 3,032 บาท เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อารแอนดพี หางหุนสวนจํากัด อารแอนดพี ราคาต่ําสุด ๗๔/๒๕๖๕

เครื่องคอมพิวเตอร คอมพซิสเต็ม คอมพซิสเต็ม ลว.๑๘/๗/๖๕

ราคาที่เสนอ ๓,๐๓๒ บาท ราคาที่เสนอ ๓,๐๓๒ บาท

๗ จางเหมาทําปายไวนิล 2,880 บาท 2,880 บาท เฉพาะเจาะจง รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ ราคาต่ําสุด ๗๕/๒๕๖๕

ประชาสัมพันธ ราคาที่เสนอ ๒,๘๘๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒,๘๘๐ บาท ลว.๒๖/๗/๖๕

เฉลิมพระเกียรติ

พระบามสมเด็จพระเจาอยูหัว

๘ จางประกอบอาหารกลางวัน 20,328 บาท 20,328 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพะเยาว สุววณศร นางสาวพะเยาว สุววณศร ราคาต่ําสุด ๗๖/๒๕๖๕

ปรุงสําเร็จ เดือนสิงหาคม ราคาที่เสนอ ๒๐,๓๒๘ บาท ราคาที่เสนอ ๒๐,๓๒๘ บาท ลว.๒๗/๗/๖๕

                                                                                      วันที่ ๒๗ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๕

เหตุผลที่
คัดเลือก   
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

        แบบ สขร.1

                                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

 ราคากลาง
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง



                                                         องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 23,740 บาท 23,740 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร แอนด หจก.อาร แอนด ราคาต่ําสุด ๔๔/๒๕๖๕

สํานักงานปลัด พีคอมพซิสเต็ม พีคอมพซิสเต็ม ลว.๑๑/๗/๖๕

ราคาที่เสนอ ๒๓,๔๗๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๓,๔๗๐ บาท

๒ ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,800 บาท 7,800 บาท เฉพาะเจาะจง รานณิชาภัณฑ รานณิชาภัณฑ ราคาต่ําสุด ๔๕/๒๕๖๕

สํานักงานปลัด ราคาที่เสนอ ๗,๘๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๗,๘๐๐ บาท ลว.๑๑/๗/๖๕

รานชัยสินพาณิชย

ราคาที่เสนอ ๗,๘๖๐ บาท

 รานเรียนเกง

ราคาที่เสนอ ๗,๙๒๐ บาท

๓ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 30,350 บาท 30,350 บาท เฉพาะเจาะจง รานทรัพยหิรัญรุงเรืองกิจ รานทรัพยหิรัญรุงเรืองกิจ ราคาต่ําสุด ๔๖/๒๕๖๕

ราคาที่เสนอ ๓๐,๓๕๐ บาท ราคาที่เสนอ ๓๐,๓๕๐ บาท ลว.๒๐/๗/๖๕

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

 ราคากลาง

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

                                                                                      วันที่ ๒๗ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

        แบบ สขร.1

                                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก   
โดยสรุป



                                                         องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔ ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 23,091 บาท 23,091 บาท เฉพาะเจาะจง รานณิชาภัณฑ รานชัยสินพาณิชย ราคาต่ําสุด ๔๗/๒๕๖๕

ราคาที่เสนอ ๒๒,๑๔๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๓,๐๙๑ บาท ลว.๒๐/๒๕๖๕

รานเรียนเกง

ราคาที่เสนอ ๒๒,๖๘๑ บาท

รานชัยสินพาณิชย

ราคาที่เสนอ ๒๓,๐๙๑ บาท

๕ ซื้อวัสดุสํานักงาน 80,935 บาท 80,935 บาท เฉพาะเจาะจง รานณิชาภัณฑ รานณิชาภัณฑ ราคาต่ําสุด ๔๘/๒๕๖๕

ราคาที่เสนอ ๘๐,๙๓๕ บาท ราคาที่เสนอ ๘๐,๙๓๕ บาท ลว.๒๐/๗/๖๕

รานเรียนเกง

ราคาที่เสนอ ๘๔,๔๒๔ บาท

รานชัยสินพาณิชย

ราคาที่เสนอ ๘๔,๙๑๒ บาท

๖ ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 62,069 บาท 62,069 บาท เฉพาะเจาะจง รานศักดิ์การไฟฟา รานศักดิ์การไฟฟา ราคาต่ําสุด ๔๙/๒๕๖๕

ราคาที่เสนอ ๖๒,๐๖๙ บาท ราคาที่เสนอ ๖๒,๐๖๙ บาท ลว.๒๐/๒๕๖๕

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ลําดับ

ที่

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

        แบบ สขร.1

                                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

                                                                                      วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก   
โดยสรุป



                                                         องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก   
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

๗ ซื้อวัสดุกอสราง 30,797.23 บาท 30797.23 บาท เฉพาะเจาะจง รานศักดิ์การไฟฟา รานศักดิ์การไฟฟา ราคาต่ํา ๕๐/๒๕๖๕

ราคาที่เสนอ ๓๐,๗๙๗.๒๓ บาท ราคาที่เสนอ ๓๐,๗๙๗.๒๓ บาท ลว.๒๐/๒๕๖๕

๘ ซื้อวงจรและอุปกรณปรับเพิ่ม 23,368.8 บาท 23,368.8 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด บริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ ราคาต่ํา ๕๑/๒๕๖๕

ความเร็วอินเตอรเน็ต (มหาชน) จํากัด (มหาชน) ลว.๒๕/๗/๒๕๖๕

พรอมติดตั้ง ราคาที่เสนอ ๒๓,๓๖๘.๘๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๓,๓๖๘.๘๐ บาท

๙ ซื้อสื่อการเรียนการสอน 74,795 บาท 74,795 บาท เฉพาะเจาะจง รานรุงเรืองทรัพย พาณิชย บริษัททรัพยเจริญเครื่องเขียน ราคาต่ํา ๕๒/๒๕๖๕

ราคาที่เสนอ ๘๒,๐๑๓ บาท ราคาที่เสนอ ๗๔,๗๙๕ บาท ลว.๒๗/๗/๖๕

ราน เอ แอนด บี เพื่อนนักเรียน

ราคาที่เสนอ ๗๘,๕๙๐ บาท

บริษัททรัพยเจริญเครื่องเขียน

ราคาที่เสนอ ๗๔,๗๙๕ บาท

                                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

                                                                                      วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

                           แบบ สขร .1



                                                         องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก   
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

๑ จางกอสรางลาน วัดหาดสูง 426,000 บาท 426,000 บาท เฉพาะเจาะจง รานรุงโรจนคาวัสดุ นางประมวล ปลื้มใจ ราคาต่ํา ๑๖/๒๕๖๕

ราคาที่เสนอ ๔๒๖,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔๒๕,๐๐๐ บาท ลว.๔/๗/๖๕

รานยุพินคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๔๒๕,๖๐๐ บาท

นางประมวล ปลื้มใจ

ราคาที่เสนอ ๔๒๕,๐๐๐ บาท 

๒ จางปรับปรุงถนนดินลูกรัง 497,700 บาท 497,700 บาท เฉพาะเจาะจง นางประมวล ปลื้มใจ นางประมวล ปลื้มใจ ราคาต่ํา ๑๗/๒๕๖๕

พรอมบดอัดบานบึงกาฬ ราคาที่เสนอ ๔๙๖,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔๙๖,๐๐๐ บาท ลว.๘/๗/๖๕

รานทองเพ็ชรคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๔๙๗,๗๐๐ บาท

นางเสาวณี ทรัพยสุขสมบัติ
ราคาที่เสนอ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

                                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

                                                                                      วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

                           แบบ สขร .1



                                                         องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก   
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

๓ จางกอสรางถนนดิน พรอมลง ๔๙๘,๙๐๐ บาท ๔๙๘,๙๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานทองทิพยการคา รานทองทิพยการคา ราคาต่ํา ๑๘/๒๕๖๕

ดินลูกรัง บานหาดสูง ราคาที่เสนอ ๔๙๗,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔๙๗,๐๐๐ บาท ลว.๑๙/๗/๖๕

รานกุลจุรีการคา

ราคาที่เสนอ ๔๙๘,๐๐๐ บาท

รานยุพินคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๔๙๘,๐๐๐ บาท

๔ จางปรับปรุงถนนดินลูกรัง 98,200 บาท 98,200 บาท เฉพาะเจาะจง รานกุลจุรี รานรุงเรืองคาวัสดุ ราคาต่ํา ๑๙/๒๕๖๕

พรอมบดอัดบานเพชราอิม ราคาที่เสนอ ๙๘,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๙๗,๐๐๐ บาท ลว.๒๕/๖๕

รานรุงเรืองคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๙๗,๐๐๐ บาท

รานรุงทิพยการคา

ราคาที่เสนอ ๙๘,๒๐๐ บาท

                           แบบ สขร .1

                                                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

                                                                                      วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕
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