
๑ ซ้ือถ้วยรางวัลโครงการ ๑,๕๐๐ บาท ๑,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสุมลการค้า ร้านสุมลการค้า ราคาต ่าสุด ๑/๒๕๖๒

อนุรักษ์และสืบสานประเพณี ราคาที เสนอ ๑,๕๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๑,๕๐๐ บาท ลว.๔ ต.ค.๖๑

สารทไทย

๒ ซ้ือวัสดุ โครงการอนุรักษ์ ๒๗,๖๗๐ บาท ๒๗,๖๗๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณ ร้าน พ.สุวรรณ ราคาต ่าสุด ๒/๒๕๖๒

และสืบสานประเพณีสารท ราคาที เสนอ ๒๗,๖๗๐ บาท ราคาที เสนอ ๒๗,๖๗๐ บาท ลว.๔ ต.ค.๖๑

ไทย

๓ จ้างท่าป้ายไวนิล โครงการ ๑,๕๐๐ บาท ๑,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.กบินทร์บุรี อิงค์เจ็ท หจก.กบินทร์บุรี อิงค์เจ็ท ราคาต ่าสุด ๑/๒๕๖๒

อนุรักษ์และสืบสานประเพณี ราคาที เสนอ ๑,๕๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๑,๕๐๐ บาท ลว.๔ ต.ค.๖๑

สารทไทย  ประจ่าปี ๒๕๖๑

๔ จ้างเครื องเสียง  โครงการ ๓,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต์  รื นสุวรรณ นายสงกรานต์  รื นสุวรรณ ราคาต ่าสุด ๑/๒๕๖๒

อนุรักษ์และสืบสานประเพณี ราคาที เสนอ ๓,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๓,๐๐๐ บาท ลว.๔ ต.ค.๖๑

สารทไทย  ประจ่าปี ๒๕๖๑

๕ จ้างโต๊ะ เต็นท์ เก้าอ้ี  โครงการ ๑๙,๖๖๐ บาท ๑๙,๖๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.กบินทร์บุรีการผ้าใบ หจก.กบินทร์บุรีการผ้าใบ ราคาต ่าสุด ๓/๒๕๖๒

อนุรักษ์และสืบสานประเพณี ราคาที เสนอ ๑๙,๖๖๐ บาท ราคาที เสนอ ๑๙,๖๖๐ บาท ลว.๔ ต.ค.๖๑

สารทไทย  ประจ่าปี ๒๕๖๑

ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ
วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก    

โดยสรุป

                                                                     รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒



๖ จ้างกลองยาว  โครงการ ๔,๕๐๐ บาท ๔,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายทองเปลว ยามี นายทองเปลว ยามี ราคาต ่าสุด ๔/๒๕๖๒

อนุรักษ์และสืบสานประเพณี ราคาที เสนอ ๔,๕๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๔,๕๐๐ บาท ลว.๔ ต.ค.๖๑

สารทไทย  ประจ่าปี ๒๕๖๑

๗ จ้างจัดนิทรรศการ  โครงการ ๒๘,๐๐๐ บาท ๒๘,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต ่าสุด ๕/๒๕๖๒

อนุรักษ์และสืบสานประเพณี ราคาที เสนอ ๒๘,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒๘,๐๐๐ บาท ลว.๔ ต.ค.๖๑

สารทไทย  ประจ่าปี ๒๕๖๑

๘ จ้างท่าป้าย ๑,๒๔๘ บาท ๑,๒๔๘ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท ราคาต ่าสุด ๖/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๑,๒๔๘ บาท ราคาที เสนอ ๑,๒๔๘ บาท ลว.๑๗ ต.ค.๖๑

๙ จ้างจัดพานดอกไม้ ๑,๒๕๐ บาท ๑,๒๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศิชลดอกไม้สด ร้านศิชลดอกไม้สด ๗/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๑,๒๕๐ บาท ราคาที เสนอ ๑,๒๕๐ บาท ลว.๑๗ ต.ค.๖๑

๑๐ ซ้ือยางรถยนต์ ทะเบียน ๘,๐๐๐ บาท ๘,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านยางทองกบินทร์บุรี ร้านยางทองกบินทร์บุรี ราคาต ่าสุด ๓/๒๕๖๒

กข 3605 ปจ ราคาที เสนอ ๘,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๘,๐๐๐ บาท ลว.๒๔ ต.ค.๖๑

๑๑ จ้างซ่อมแซมเครื องตัดหญ้า ๑,๔๗๖.๖๐ บาท ๑,๔๗๖.๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ราคาต ่าสุด ๘/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๑,๔๗๐.๖๐ บาท ราคาที เสนอ ๑,๔๗๐.๖๐ บาท ลว.๑๓ พ.ย.๖๑

     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เหตุผลที 

คัดเลือก    

โดยสรุป

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง ใน

การซ้ือหรือจ้าง

วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที เสนองานจัดซ้ือจัดจ้างล่าดับที 

                                                                     รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒



๑๒ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๘,๓๔๐ บาท ๘,๓๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์พี คอมซิสเต็ม ราคาต ่าสุด ๕/๒๕๖๒

ส่านักปลัด ราคาที เสนอ ๘,๓๔๐ บาท ราคาที เสนอ ๘,๓๔๐ บาท ลว ๑๖ พ.ย.๖๑

๑๓ จ้างซ่อมแซมเครื องพิมพ์ ๓,๒๓๒ บาท ๓,๒๓๒ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์พี คอมซิสเต็ม ราคาต ่าสุด ๙/๒๕๖๒

คอมพิวเตอร์(ส่านักปลัด) ราคาที เสนอ ๓,๒๓๒ บาท ราคาที เสนอ ๓,๒๓๒ บาท ลว. ๑๖ พ.ย.๖๑

๑๔ จ้างซ่อมแซมเครื องพิมพ์ ๒,๒๓๖.๓๐ บาท ๒,๒๓๖.๓๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์พี คอมซิสเต็ม ราคาต ่าสุด ๑๐/๒๕๖๒

คอมพิวเตอร์(ส่านักปลัด) ราคาที เสนอ ๒,๒๓๖.๓๐ บาท ราคาที เสนอ ๒,๒๓๖.๓๐ บาท ลว. ๑๖ พ.ย.๖๑

๑๕ ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๓๒,๓๗๐.๗๑ บาท๓๒,๓๗๐.๗๑ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด ๖/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๓๒,๓๗๐.๗๑ บาทราคาที เสนอ ๓๒,๓๗๐.๗๑ บาท ลว.๒๙ พ.ย.๖๑

๑๖ ซ้ืออุปกรณ์ก่อสร้างและ ๑๖,๗๗๓.๗๔ บาท๑๖,๗๗๓.๗๔ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด ๗/๒๕๖๒

อุปกรณ์ประปา ราคาที เสนอ ๑๖,๗๗๓.๗๔ บาทราคาที เสนอ ๑๖,๗๗๓.๗๔ บาท ลว.๒๙ พ.ย.๖๑

๑๗ ซ้ือยางรถยนต์ ๘,๘๐๐ บาท ๘,๘๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านยางทอง กบินทร์บุรี ร้านยางทอง กบินทร์บุรี ราคาต ่าสุด ๙/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๘,๘๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๘,๘๐๐ บาท ลว.๑๙ /๑๒/๒๕๖๑

เหตุผลที 

คัดเลือก    

โดยสรุป

เลขที และวันที 

ของสัญญา 

หรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือ

งานจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                                     รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

     ราคากลาง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
ล่าดับที 



๑๘ ซ้ือเครื อง DLTV ศูนย์ ๒๗,๒๐๐ บาท ๓๐,๗๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซิฟ เซอร์วิส จ่ากัด บริษัท เอเซิฟ เซอร์วิส จ่ากัด ราคาต ่าสุด ๑๐/๒๕๖๒

พัฒนาเด้กเล็ก อบต. ราคาที เสนอ ๒๗,๒๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒๗,๒๐๐ บาท ลว.๒๑/๑๒/๒๕๖๑

หาดนางแก้ว

หจก.วีพีพี อินเตอร์เทรด

ราคาที เสนอ ๒๙,๕๐๐ บาท

บริษัท สอยดาวคอมพิวเตอร์ จ่ากัด

ราคาที เสนอ ๓๐,๗๐๐ บาท

๑๙ ซ้ือน่้ามันเช้ือเพลิง ๑๓,๕๑๙.๒๐ บาท๑๓,๕๑๙.๒๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.บริบูรณ์บริการ หจก.บริบูรณ์บริการ ราคาต ่าสุด ๘/๒๕๖๒

เดือนพฤศจิกายน ๖๑ ราคาที เสนอ ๑๓,๕๑๙.๒๐ บาทราคาที เสนอ ๑๓,๕๑๙.๒๐ บาท ลว.๑/๑๑/๒๕๖๑

๒๐ จ้างท่าป้ายไวนิลโครงการ ๒,๘๘๐ บาท ๒,๘๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.กบินทร์บุรี อิงค์เจ็ท หจก.กบินทร์บุรี อิงค์เจ็ท ราคาต ่าสุด ๑๒/๒๕๖๒

จุดบริการประชาชน ฯ ราคาที เสนอ ๒,๘๘๐ บาท ราคาที เสนอ ๒,๘๘๐ บาท ลว.๒๑/๑๒/๒๕๖๑

๒๑ จ้างซ่อมแซมเครื อง ๕,๘๘๕ บาท ๕,๘๘๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ราคาต ่าสุด ๑๓/๒๕๖๒

ตัดหญ้า ราคาที เสนอ ๕,๘๘๕ บาท ราคาที เสนอ ๕,๘๘๕ บาท ลว.๒๑/๑๒/๒๕๖๑

๒๒ จ้างจัดหาเต็นท์ โครงการ ๒,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.น่าโชค ร้าน ต.น่าโชค ราคาต ่าสุด ๑๔/๒๕๖๒

จุดบริการประชาชน ราคาที เสนอ ๒,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒,๐๐๐ บาท ลว.๒๕/๑๒/๒๕๖๑

๒๓ จ้างซ่อมแซมเครื อง ๑,๓๓๒ บาท ๑,๓๓๒ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์พี คอมซิสเต็ม ราคาต ่าสุด ๑๑/๒๕๖๒

คอมพิวเตอร์ ราคาที เสนอ ๑,๓๓๒ บาท ราคาที เสนอ ๑,๓๓๒ บาท ลว.๔/๑๒/๒๕๖๑

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ
ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง

                                                                     รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

เหตุผลที 

คัดเลือก    
ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง



๒๔ ซ้ือของรางวัล วันเด็ก ๓๐,๗๓๐ บาท ๓๐,๗๓๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต ่าสุด ๑๒/๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๒ ราคาที เสนอ ๓๐,๗๓๐ บาท ราคาที เสนอ ๓๐,๗๓๐ บาท ลว.๗ /๑/๒๕๖๒

๒๕ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑,๗๕๒๐ บาท ๑๗,๕๒๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์พี คอมซิสเต็ม ราคาต ่าสุด ๑๓/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๑๗,๕๒๐ บาท ราคาที เสนอ ๑๗,๕๒๐ บาท ลว.๑๐/๑/๒๕๖๒

๒๖ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๘,๔๒๐ บาท ๑๘,๔๒๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์พี คอมซิสเต็ม ราคาต ่าสุด ๑๔/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๑๘,๔๒๐ บาท ราคาที เสนอ ๑๘,๔๒๐ บาท ลว.๒๔/๑/๒๕๖๒

๒๗ ซ้ือวัสดุการศึกษา ๑๐๐,๒๙๖ บาท ๑๐๐,๓๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บ.มัลติคาสท์ จ่ากัด บ.มัลติคาสท์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด ๑๕/๒๕๖๒

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ราคาที เสนอ ๑๐๐,๒๙๖ บาท ราคาที เสนอ ๑๐๐,๒๙๖ บาท ลว.๒๙/๑/๒๕๖๒

๒๘ ซ้ือวัสดุ ส่านักปลัด ๕๐,๔๗๐ บาท ๕๐,๔๗๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต ่าสุด ๑๖/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๕๐,๔๗๐ บาท ราคาที เสนอ ๕๐,๔๗๐ บาท ลว.๒๙ /๑/๒๕๖๒

๒๙ ซ้ือวัสดุ กองคลัง ๑๔,๑๕๐ บาท ๑๔,๑๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต ่าสุด ๑๗/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๑๔,๑๕๐ บาท ราคาที เสนอ ๑๔,๑๕๐ บาท ลว.๒๙ /๑/๒๕๖๒

๓๐ ก่อสร้างถนน ดินลูกรัง ๒๐๙,๐๐๐ บาท ๒๑๐,๓๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วใจค้าวัสดุ ร้านแก้วใจค้าวัสดุ ราคาต ่าสุด ๒/๒๕๖๒

หมู่๔ บ้านบึงกาฬ ราคาที เสนอ ๒๐๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒๐๙,๐๐๐ บาท ลว.๘/๑/๒๕๖๒

ร้านสุทินค้าวัสดุ

ราคาที เสนอ ๒๑๐,๐๐๐ บาท

วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
     ราคากลาง

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ

                                                                     รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

งานจัดซ้ือจัดจ้างล่าดับที วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก    

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ร้านพงษ์พันธ์ค้าวัสดุ

ราคาที เสนอ ๒๑๐,๓๐๐ บาท

๓๑ ก่อสร้างถนน คสล.หมู่๕ ๔๘๕,๐๐๐ บาท ๔๘๖,๗๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเรือนค้าวัสดุ ร้านบุญเรือนค้าวัสดุ ราคาต ่าสุด ๓/๒๕๖๒

บ้านเขาดิน สายบ้าน ราคาที เสนอ ๔๘๕,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๔๘๕,๐๐๐ บาท ลว.๘/๑/๒๕๖๒

ท่าช้าง - บ้านริมน่้า ร้านสมบัติค้าวัสดุ

ราคาที เสนอ ๔๘๖,๐๐๐ บาท

ร้านแก้วใจค้าวัสดุ

ราคาที เสนอ ๔๘๖,๕๐๐ บาท

๓๒ ก่อสร้างถนน คสล.หมู่๗ ๔๘๑,๐๐๐ บาท ๔๘๑,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเรือนค้าวัสดุ ร้านบุญเรือนค้าวัสดุ ราคาต ่าสุด ๔/๒๕๖๒

บ้านปราสาท ถึงถนน ราคาที เสนอ ๔๘๑,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๔๘๑,๐๐๐ บาท ลว.๘/๑/๒๕๖๒

ลาดยางสวนนายสมชาย ร้านสมบัติค้าวัสดุ 

ไหมทอง ราคาที เสนอ ๔๘๒,๕๐๐ บาท

ร้าน ส.กิตติชัยค้าวัสดุ

ราคาที เสนอ ๔๘๓,๐๐๐ บาท

ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
     ราคากลาง

                                                                     รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก    

เลขที และวันที 

ของสัญญา 

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



๓๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน ๑๓๐,๐๐๐ บาท ๑๓๑,๓๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนิตยา ร้านนิตยา ราคาต ่าสุด ๕/๒๕๖๒

ลาดยาง สายบ้านหาดยาว ราคาที เสนอ ๑๓๐,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๑๓๐,๐๐๐ บาท ลว.๒๕/๑/๒๕๖๒

  บ้านบุญเกิด ร้านพิเชษฐ์

ราคาที เสนอ ๑๓๑,๐๐๐ บาท

ร้านศิริชัยค้าวัสดุ 

ราคาที เสนอ ๑๓๑,๓๐๐ บาท

๓๔ จ้างรถรับส่งเด็กนักเรียน ๑๗,๐๐๐ บาท ๑๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย อินทนัน นายสมชาย อินทนัน ราคาต ่าสุด

ศพด.เดือน พ.ย.- ธค.๖๑ ราคาที เสนอ ๑๗,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๑๗,๐๐๐ บาท ลว. ๒๘/๑๒/๒๕๖๑

๓๕ จ้างเหมายามรักษาความ ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายอุเทน  สายแดง นายอุเทน  สายแดง ราคาต ่าสุด

ปลอดภัย ประจ่า ศพด. ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ลว. ๒๘/๑๒/๒๕๖๑

๓๖ จ้างคนท่าความสะอาด ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวประมวล จวงจันทร์ นางสาวประมวล จวงจันทร์ ราคาต ่าสุด

ประจ่า ศพด. ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ลว. ๒๘/๑๒/๒๕๖๑

๓๗ จ้างเหมาอยู่เวรยามรักษา ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายพิชัย เชงขุนทด นายพิชัย เชงขุนทด ราคาต ่าสุด

ความปลอดภัยประจ่าอบต. ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ลว. ๒๘/๑๒/๒๕๖๑

๓๘ ซ้ือน่้ามันเช้ือเพลิง ๑๓,๕๑๙.๒๐ บาท๑๓,๕๑๙.๒๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.บริบูรณ์บริการ หจก.บริบูรณ์บริการ ราคาต ่าสุด ลว.๒๘ /๙/๒๕๖๑ 

ราคาที เสนอ ๑๓,๕๑๙.๒๐ บาทราคาที เสนอ ๑๓,๕๑๙.๒๐ บาท

                                                                     รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

เหตุผลที 

คัดเลือก    

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



๓๙ จ้างเช่าเครื องถ่ายเอกสาร ๒,๔๐๐ บาท ๒,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พี แอนด์ เอ็น ร้าน พี แอนด์ เอ็น ราคาต ่าสุด ลว.๒๘ /๙/๒๕๖๑ 

ราคาที เสนอ ๒,๔๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒,๔๐๐ บาท

๔๐ ซ้ือน่้ามันเช้ือเพลิง ๙,๖๔๑.๖๐ บาท ๙,๖๔๑.๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.บริบูรณ์บริการ หจก.บริบูรณ์บริการ ราคาต ่าสุด ลว.๒๘ /๙/๒๕๖๑ 

ราคาที เสนอ ๙,๖๔๑.๖๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๖๔๑.๖๐ บาท

๔๑ ซ้ืออาหารเสริม (นม) ๘,๕๕๔ บาท ๘,๕๕๔ บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ่ากัด สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ่ากัดราคาต ่าสุด ๔/๒๕๖๑

โรงเรียนสังกัด ศพฐ. ราคาที เสนอ ๘,๕๕๔ บาท ราคาที เสนอ ๘,๕๕๔ บาท ลว ๒๕/๙/๒๕๖๑

๔๒ ซ้ืออาหารเสริม (นม) ๓๒,๕๓๑.๒๐ บาท๓๒,๕๓๑.๒๐ บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ่ากัด สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ่ากัดราคาต ่าสุด ๕/๒๕๖๑

โรงเรียนสังกัด ศพด. ราคาที เสนอ ๓๒,๕๓๑.๒๐ บาทราคาที เสนอ ๓๒,๕๓๑.๒๐ บาท ลว ๒๕/๙/๒๕๖๑

๔๓ ซ้ืออาหารเสริม (นม) ๙,๒๒๗.๖๐ บาท ๙,๒๒๗.๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ่ากัด สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ่ากัดราคาต ่าสุด ๕/๒๕๖๑

โรงเรียนสังกัด ศพด. ราคาที เสนอ ๙,๒๒๗.๖๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๒๒๗.๖๐บาท ลว ๒๕/๙/๒๕๖๑

๔๔ ป้ายไวนิลกิจกรรม ๑,๘๐๐ บาท ๑,๘๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท ราคาต ่าสุด ๒๐/๒๕๖๒

แยกขยะ ราคาที เสนอ ๑,๘๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๑,๘๐๐ บาท ลว.๙/๑/๒๕๖๒

๔๕ จ้างจัดดอกไม้กิจกรรม ๑,๗๕๐ บาท ๑,๗๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศิชลดอกไม้ ร้านศิชลดอกไม้ ราคาต ่าสุด ๒๑/๒๕๖๒

แยกขยะ ราคาที เสนอ ๑,๗๕๐ บาท ราคาที เสนอ ๑,๗๕๐ บาท ลว.๙/๑/๒๕๖๒

๔๖ จ้างซ่อมแอร์ ๔,๔๐๐ บาท ๔,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพลชัยแอร์เซอร์วิส ร้านพลชัยแอร์เซอร์วิส ราคาต ่าสุด ๒๒/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๔,๔๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๔,๔๐๐ บาท ลว.๑๐/๑/๒๕๖๒

ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
     ราคากลาง

                                                                     รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก    

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



๔๗ จ้างซ่อมแซมเครื องถ่าย ๒๙,๘๘๐ บาท ๒๙,๘๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ปิยวรรณ ออโตเมชั น หจก.ปิยวรรณ ออโตเมชั น ราคาต ่าสุด ๒๓/๒๕๖๒

เอกสาร ราคาที เสนอ ๒๙,๘๘๐ บาท ราคาที เสนอ ๒๙,๘๘๐ บาท ลว.๑๐/๑/๒๕๖๒

๔๘ ซ้ืออาหารเสริม (นม) ๓๗,๔๑๐.๘๘ บาท๓๗,๔๑๐.๘๘ บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ่ากัด สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ่ากัดราคาต ่าสุด ๔/๒๕๖๑

โรงเรียนสังกัด ศพฐ. ราคาที เสนอ ๓๗,๔๑๐.๘๘ บาทราคาที เสนอ ๓๗,๔๑๐.๘๘ บาท ลว ๒๕/๙/๒๕๖๑

๔๙ ซ้ืออาหารเสริม (นม) ๑๐,๖๑๑.๗๔ บาท๑๐,๖๑๑.๗๔ บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ่ากัด สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ่ากัดราคาต ่าสุด ๕/๒๕๖๑

โรงเรียนสังกัด ศพด. ราคาที เสนอ ๑๐,๖๑๑.๗๔ บาทราคาที เสนอ ๑๐,๖๑๑.๗๔ บาท ลว ๒๕/๙/๒๕๖๑

๕๐ ซ้ืออาหารเสริม (นม) ๙,๘๓๗.๑๐ บาท ๙,๘๓๗.๑๐ บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ่ากัด สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ่ากัดราคาต ่าสุด ๔/๒๕๖๑

โรงเรียนสังกัด ศพฐ. ราคาที เสนอ ๙,๘๓๗.๑๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๘๓๗.๑๐ บาท ลว ๒๕/๙/๒๕๖๑

๕๑ ซ้ือน่้ามันเช้ือเพลิง ๑๑,๐๘๕.๘๐ บาท๑๑,๐๘๕.๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.บริบูรณ์บริการ หจก.บริบูรณ์บริการ ราคาต ่าสุด

ราคาที เสนอ ๑๑,๐๘๕.๘๐ บาทราคาที เสนอ ๑๑,๐๘๕.๘๐ บาท ลว.๒๘ /๙/๒๕๖๑ 

๕๒ จ้างคนท่าความสะอาด ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวประมวล จวงจันทร์ นางสาวประมวล จวงจันทร์ ราคาต ่าสุด

ประจ่า ศพด. ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ลว. ๒๘/๑๒/๒๕๖๑

๕๓ จ้างเหมายามรักษาความ ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายอุเทน  สายแดง นายอุเทน  สายแดง ราคาต ่าสุด

ปลอดภัย ประจ่า ศพด. ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ลว. ๒๘/๑๒/๒๕๖๑

๕๔ จ้างรถรับส่งเด็กนักเรียน ๒๑,๐๐๐ บาท ๒๑,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย อินทนัน นายสมชาย อินทนัน ราคาต ่าสุด

ศพด.เดือน พ.ย.- ธค.๖๑ ราคาที เสนอ ๒๑,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒๑,๐๐๐ บาท ลว. ๒๘/๑๒/๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                                     รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก    

เลขที และวันที 

ของสัญญา 



๕๕ จ้างเช่าเครื องถ่ายเอกสาร ๒,๔๐๐ บาท ๒,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พี แอนด์ เอ็น ร้าน พี แอนด์ เอ็น ราคาต ่าสุด ลว.๒๘ /๙/๒๕๖๑ 

ราคาที เสนอ ๒,๔๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒,๔๐๐ บาท

๕๖ จ้างเหมาอยู่เวรยามรักษา ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายพิชัย เชงขุนทด นายพิชัย เชงขุนทด ราคาต ่าสุด

ความปลอดภัยประจ่าอบต. ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ลว. ๒๘/๑๒/๒๕๖๑

๕๗ ซ้ืออุปกรณ์กีฬา ๙๒,๒๔๐ บาท ๙๒,๒๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด ๑๘/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๙๒,๒๔๐ บาท ราคาที เสนอ ๙๒,๒๔๐ บาท ลว. ๑๘/๒/๒๕๖๒

๕๘ ซ้ือวัสดุการเกษตร ๑๐,๖๓๐.๒๒ บาท๑๐,๖๓๐.๒๒ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด ๑๙/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๑๐,๖๓๐.๒๒ บาทราคาที เสนอ ๑๐,๖๓๐.๒๒ บาท ลว. ๒๐/๒/๒๕๖๒

๕๙ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการ ๖,๔๖๖.๐๑ บาท ๖,๔๖๖.๐๑ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด ๒๐/๒๕๖๒

จัดเตรียมสนามกีฬา ราคาที เสนอ ๖,๔๖๖.๐๑ บาท ราคาที เสนอ ๖,๔๖๖.๐๑ บาท ลว. ๒๐/๒/๒๕๖๒

๖๐ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓๗,๙๒๐ บาท ๓๗,๙๒๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พีคอมซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์พีคอมซิสเต็ม ราคาต ่าสุด ๒๑/๒๕๖๒

ส่านักปลัด ราคาที เสนอ ๓๗,๙๒๐ บาท ราคาที เสนอ ๓๗,๙๒๐ บาท ลว. ๒๕/๒/๒๕๖๒

๖๑ ซ้ือวัสดุส่านักงาน ๖๒,๖๖๐ บาท ๖๒,๖๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พีคอมซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์พีคอมซิสเต็ม ราคาต ่าสุด ๒๒/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๖๒,๖๖๐ บาท ราคาที เสนอ ๖๒,๖๖๐ บาท ลว. ๒๕/๒/๒๕๖๒

๖๒ ซ้ือเครื องตบดิน ๒๑,๐๐๐ บาท ๒๑,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาติการค้า ร้านสุชาติการค้า ราคาต ่าสุด ๒๓/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๒๑,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒๑,๐๐๐ บาท ลว.๒๖/๒/๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                                     รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ
ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก    
ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



๖๓ จ้างซ่อมแซมไฟฟ้า ๖๔,๐๐๐ บาท ๖๔,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนิยมวัสดุก่อสร้าง ร้านนิยมวัสดุก่อสร้าง ราคาต ่าสุด ๒๔/๒๕๖๒

ส่องสว่างถนนสาธารณะ ราคาที เสนอ ๖๔,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๖๔,๐๐๐ บาท ลว. ๘/๒/๒๕๖๒

๖๔ ซ้ือวัสดุส่านักงาน ๒,๑๐๐ บาท ๒,๑๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต ่าสุด ๒๔/๒๕๖๑

(ตรายางวันที ) ราคาที เสนอ ๒,๑๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒,๑๐๐ บาท ลว ๑๑/๓/๒๕๖๒

๖๕ ซ้ือวัสดุส่านักงาน ๑๒,๙๗๕ บาท ๑๒,๙๗๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต ่าสุด ๒๕/๒๕๖๑

กองการึกษา ราคาที เสนอ ๑๒,๙๗๕ บาท ราคาที เสนอ ๑๒,๙๗๕ บาท ลว ๑๑/๓/๒๕๖๒

๖๖ ซ้ือวัสดุส่านักงาน ๑๓,๙๐๐ บาท ๑๓,๙๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต ่าสุด ๒๖/๒๕๖๑

กองการึกษา ราคาที เสนอ ๑๓,๙๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๑๓,๙๐๐ บาท ลว ๑๑/๓/๒๕๖๒

๖๗ ซ้ือวัสดุส่านักงาน ๑๕,๘๐๐ บาท ๑๕,๘๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต ่าสุด ๒๗/๒๕๖๑

กองช่าง ราคาที เสนอ ๑๕,๘๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๑๕,๘๐๐ บาท ลว ๑๑/๓/๒๕๖๒

๖๘ ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ๕,๕๖๐ บาท ๕,๕๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต ่าสุด ๒๘/๒๕๖๑

ส่านักปลัด ราคาที เสนอ ๕,๕๖๐ บาท ราคาที เสนอ ๕,๕๖๐ บาท ลว ๑๒/๓/๒๕๖๒

๖๙ จ้างท่าตรายาง ๘๔๐ บาท ๘๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเจมส์สปอร์ต ร้านเจมส์สปอร์ต ราคาต ่าสุด ๓๑/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๘๔๐ บาท ราคาที เสนอ ๘๔๐ บาท ลว ๑๑/๓/๒๕๖๒

๗๐ จ้างซ่อมแซมล่าโพง ๑,๐๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง สงกรานต์  รื นสุวรรณ สงกรานต์  รื นสุวรรณ ราคาต ่าสุด ๓๒/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๑,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๑,๐๐๐ บาท ลว ๑๑/๓/๒๕๖๒

ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                                     รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก    

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ
ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



๗๑ ซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน ๒๒,๐๐๐ บาท ๒๒,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บ.กบินทร์บุรีเฟอร์นิเจอร์ จ่ากัดบ.กบินทร์บุรีเฟอร์นิเจอร์ จ่ากัดราคาต ่าสุด ๒๙/๒๕๖๒

ส่านักปลัด ราคาที เสนอ ๒๒,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒๒,๐๐๐ บาท ลว.๒๗ มี.ค.๒๕๖๒

บ.ประเสริฐมนตรี ปราจีนบุรี จ่ากัด

ราคาที เสนอ ๓๕,๖๐๐ บาท

หจก.สมใจวัสดุปราจีนบุรี

ราคาที เสนอ ๓๙,๖๐๐ บาท

๗๒ ซ้ือสารส้ม ๙๘,๐๐๐ บาท ๙๘,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์หิรัญรุ่งเรืองกิจ ร้านทรัพย์หิรัญรุ่งเรืองกิจ ราคาต ่าสุด ๓๐/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๙๘,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙๘,๐๐๐ บาท ลว.๒๘ มี.ค.๒๕๖๒

๗๓ จ้างคนเฝ้าเครื องสูบน่้า ๗,๖๓๒ บาท ๗,๖๓๒ บาท เฉพาะเจาะจง นายนิมิต  รัตนโกมล นายนิมิต  รัตนโกมล ราคาต ่าสุด ๓๓/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๓,๘๑๖ บาท ราคาที เสนอ ๓,๘๑๖ บาท ลว.๑๕ มี.ค.๒๕๖๒

นายธนากร  ปาเดช นายธนากร  ปาเดช ราคาต ่าสุด ๓๓/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๓,๘๑๖ บาท ราคาที เสนอ ๓,๘๑๖ บาท ลว.๑๕ มี.ค.๒๕๖๒

๗๔ จ้างซ่อมแซมเครื องพ่น ๑๘,๙๘๑.๘๐ บาท๑๘,๙๘๑.๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลส์กบินทร์บุรี ร้านเพาเวอร์ทูลส์กบินทร์บุรี ราคาต ่าสุด ๓๔/๒๕๖๒

หมอกควัน ราคาที เสนอ ๑๘,๙๘๑.๘๐ บาทราคาที เสนอ ๑๘,๙๘๑.๘๐ บาท ลว.๒๐ มี.ค.๒๕๖๒

๗๕ จ้างท่าป้ายไวนิล ๑๐,๖๖๕ บาท ๑๐,๖๖๕ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท ราคาต ่าสุด ๓๕/๒๕๖๒

โครงการวันสงกรานต์ ราคาที เสนอ ๑๐,๖๖๕ บาท ราคาที เสนอ ๑๐,๖๖๕ บาท ลว.๒๐ มี.ค.๒๕๖๒

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                                     รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก    

เลขที และวันที 

ของสัญญา 
ล่าดับที 



๗๖ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ๑๘,๕๐๐ บาท ๑๘,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน สมคิดเทคนิคคอลแอนด์ ร้าน สมคิดเทคนิคคอลแอนด์ ราคาต ่าสุด ๓๖/๒๕๖๒

ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ เซอร์วิส เซอร์วิส ลว.๒๐ มี.ค.๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๑๘,๕๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๑๘,๕๐๐ บาท

๗๗ จ้างท่าป้ายไวนิล ๕,๐๔๐ บาท ๕,๐๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท ราคาต ่าสุด ๓๗/๒๕๖๒

รับสมัครเด็กนักเรียน ราคาที เสนอ ๕,๐๔๐ บาท ราคาที เสนอ ๕,๐๔๐ บาท ลว.๒๑ มี.ค.๒๕๖๒

๗๘ จ้างคนงานทั วไปประจ่า ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวประมวล จวงจันทร์ นางสาวประมวล จวงจันทร์ ราคาต ่าสุด

ศพด.อบต.หาดนางแก้ว ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ลว. ๒๘/๑๒/๒๕๖๑

๗๙ จ้างเหมายามรักษาความ ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายอุเทน  สายแดง นายอุเทน  สายแดง ราคาต ่าสุด ๙๓/๒๕๖๑

ปลอดภัย ประจ่า ศพด. ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

๘๐ จ้างรถรับส่งเด็กนักเรียน ๒๑,๐๐๐ บาท ๒๑,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย อินทนัน นายสมชาย อินทนัน ราคาต ่าสุด ๙๔/๒๕๖๑

ศพด. ราคาที เสนอ ๒๑,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒๑,๐๐๐ บาท ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

๘๑ จ้างเหมาอยู่เวรยามรักษา ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายพิชัย เชงขุนทด นายพิชัย เชงขุนทด ราคาต ่าสุด ๙๒/๒๕๖๑

ความปลอดภัยประจ่าอบต. ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

๘๒ จ้างเช่าเครื องถ่ายเอกสาร ๒,๔๐๐ บาท ๒,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พี แอนด์ เอ็น ร้าน พี แอนด์ เอ็น ราคาต ่าสุด ๙๐/๒๕๖๑

ราคาที เสนอ ๒,๔๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒,๔๐๐ บาท ลว.๒๘ /๙/๒๕๖๑ 

๘๓ จ้างคนงานเฝ้าเครื อง ๓,๘๑๖ บาท ๓,๘๑๖ บาท เฉพาะเจาะจง นายธนากร ปาเดช นายธนากร ปาเดช ราคาต ่าสุด ๓๓/๒๕๖๒

สูบน่้า ราคาที เสนอ ๓,๘๑๖ บาท ราคาที เสนอ ๓,๘๑๖ บาท ลว.๑๘/๓/๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                                     รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก    

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ



๘๔ จ้างคนงานเฝ้าเครื อง ๓,๘๑๖ บาท ๓,๘๑๖ บาท เฉพาะเจาะจง นายนิมิต รัตนโกมล นายนิมิต รัตนโกมล ราคาต ่าสุด ๓๔/๒๕๖๒

สูบน่้า ราคาที เสนอ ๓,๘๑๖ บาท ราคาที เสนอ ๓,๘๑๖ บาท ลว.๑๘/๓/๒๕๖๒

๘๕ ซ้ือวัสดุในการรดน่้าด่าหัว ๒,๒๔๐ บาท ๒,๒๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศิชลดอกไม้ ร้านศิชลดอกไม้ ราคาต ่าสุด ๓๑/๒๕๖๒

ผู้สูงอายุ ราคาที เสนอ ๒,๒๔๐ บาท ราคาที เสนอ ๒,๒๔๐ บาท ลว ๙/๔/๒๕๖๒

๘๖ ซ้ือวัสดุในการตกแต่งเวที ๔,๑๓๐ บาท ๔,๑๓๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต ่าสุด ๓๒/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๔,๑๓๐ บาท ราคาที เสนอ ๔,๑๓๐ บาท ลว ๙/๔/๒๕๖๒

๘๗ ซ้ือธงตราสัญญลักษณ์ ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอุบลโพธ์ิศรีทอง ร้านอุบลโพธ์ิศรีทอง ราคาต ่าสุด ๓๓/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ลว ๒๖/๔/๒๕๖๒

๘๘ จ้างจัดพานดอกไม้ ๕๐๐ บาท ๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศิชลดอกไม้ ร้านศิชลดอกไม้ ราคาต ่าสุด ๓๘/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๕๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๕๐๐ บาท ลว ๒/๔/๒๕๖๒

๘๙ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ๒,๘๘๐ บาท ๒,๘๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท ราคาต ่าสุด ๓๙/๒๕๖๒

จุดบริการประชาชน ราคาที เสนอ ๒,๘๘๐ บาท ราคาที เสนอ ๒,๘๘๐ บาท ลว ๒/๔/๒๕๖๒

๙๐ เต็นท์จุดบริการประชาชน ๑,๕๐๐ บาท ๑,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง กบินทร์บุรีการผ้าใบ กบินทร์บุรีการผ้าใบ ราคาต ่าสุด ๔๐/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๑,๕๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๑,๕๐๐ บาท ลว ๒/๔/๒๕๖๒

๙๑ จ้างท่าใบเกียรติบัตร ๒,๘๐๐ บาท ๒,๘๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไอรีนสื อสิ งพิมพ์ ร้านไอรีนสื อสิ งพิมพ์ ราคาต ่าสุด ๔๑/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๒,๘๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒,๘๐๐ บาท ลว ๕/๔/๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก    

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ

                                                                     รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ



๙๒ จ้างโต๊ะ เก้าอ้ี เวที ๖,๔๗๐ บาท ๖,๔๗๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านประวัติวงษ์ ร้านประวัติวงษ์ ราคาต ่าสุด ๔๒/๒๕๖๒

โครงการวันสงกรานต์ ราคาที เสนอ ๖,๔๗๐ บาท ราคาที เสนอ ๖,๔๗๐ บาท ลว ๕/๔/๒๕๖๒

๙๓ จ้างเต็นท์ โครงการวัน ๓๒,๐๐๐ บาท ๓๒,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสงกรานต์  รื นสุวรรณ ร้านสงกรานต์  รื นสุวรรณ ราคาต ่าสุด ๔๓/๒๕๖๒

สงกรานต์ ราคาที สนอ ๓๒,๐๐๐ บาท ราคาที สนอ ๓๒,๐๐๐ บาท ลว ๕/๔/๒๕๖๒

๙๔ จ้างเหมาการแสดงร่าวง ๑๑,๓๐๐ บาท ๑๑,๓๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสงกรานต์ รื นสุวรรณ ร้านสงกรานต์ รื นสุวรรณ ราคาต ่าสุด ๔๔/๒๕๖๒

ย้อนยุค ราคาที เสนอ ๑๑,๓๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๑๑,๓๐๐ บาท ลว ๙/๔/๒๕๖๒

๙๕ จ้างซ่อมแซมเครื อง ๔๐๐ บาท ๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเคทีคอมพิวเตอร์ ร้านเคทีคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด ๔๕/๒๕๖๒

คอมพิวเตอร์ ราคาที เสนอ ๔๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๔๐๐ บาท ลว๒๖/๔/๒๕๖๒

๙๖ จ้างซ่อมแซมเครื องปรับ ๖,๘๐๐ บาท ๖,๘๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพลชัยแอร์ เซอร์วิส ร้านพลชัยแอร์ เซอร์วิส ราคาต ่าสุด ๔๖/๒๕๖๒

อากาศ ราคาที เสนอ ๖,๘๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๖,๘๐๐ บาท ลว๒๖/๔/๒๕๖๒

๙๗ จ้างท่าป้ายสต๊ิกเกอร์ติด ๓,๔๘๐ บาท ๓,๔๘๐ บาท ฌฉพาะเจาะจง หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท ราคาต ่าสุด ๔๗/๒๕๖๒

อะคริลิค ราคาที เสนอ ๓,๔๘๐ บาท ราคาที เสนอ ๓,๔๘๐ บาท ลว๓๐/๔/๒๕๖๒

๙๘ จ้างคนงานทั วไปประจ่า ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวประมวล จวงจันทร์ นางสาวประมวล จวงจันทร์ ราคาต ่าสุด

ศพด.อบต.หาดนางแก้ว ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ลว.๒๘/๑๒/๒๕๖๑

๙๙ จ้างเหมายามรักษาความ ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายอุเทน  สายแดง นายอุเทน  สายแดง ราคาต ่าสุด ๙๓/๒๕๖๑

ปลอดภัย ประจ่า ศพด. ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ลว.๒๘/๙/๒๕๖๑

ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก    

เลขที และวันที 

ของสัญญา 

                                                                     รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



๑๐๐ จ้างรถรับส่งเด็กนักเรียน ๒๑,๐๐๐ บาท ๒๑,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย อินทนัน นายสมชาย อินทนัน ราคาต ่าสุด ๙๔/๒๕๖๑

ศพด. ราคาที เสนอ ๒๑,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒๑,๐๐๐ บาท ลว.๒๘/๙/๒๕๖๑

๑๐๑ จ้างเหมาอยู่เวรยามรักษา ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายพิชัย เชงขุนทด นายพิชัย เชงขุนทด ราคาต ่าสุด ๙๒/๒๕๖๑

ความปลอดภัยประจ่าอบต. ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ลว.๒๘/๙/๒๕๖๑

๑๐๒ จ้างเช่าเครื องถ่ายเอกสาร ๒,๔๐๐ บาท ๒,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พี แอนด์ เอ็น ร้าน พี แอนด์ เอ็น ราคาต ่าสุด ๙๐/๒๕๖๑

ราคาที เสนอ ๒,๔๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒,๔๐๐ บาท ลว.๒๘ /๙/๒๕๖๑ 

๑๐๓ ซ้ืออาหารเสริมนม ศพด. ๑๐,๑๕๐.๓๖  บาท๑๐,๑๕๐.๓๖  บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ่ากัด สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ่ากัดราคาต ่าสุด

ราคาที เสนอ ๑๐,๑๕๐.๓๖ บาทราคาที เสนอ ๑๐,๑๕๐.๓๖ บาท

๑๐๔ ซ้ืออาหารเสริมนม สพฐ. ๔๓,๑๓๙.๔๖ บาท๔๓,๑๓๙.๔๖ บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ่ากัด สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ่ากัดราคาต ่าสุด

ราคาที เสนอ ๔๓,๑๓๙.๔๖ บาทราคาที เสนอ ๔๓,๑๓๙.๔๖ บาท

๑๐๕ จ้างเหมายามรักษาความ ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายอุเทน  สายแดง นายอุเทน  สายแดง ราคาต ่าสุด ๙๓/๒๕๖๑

ปลอดภัย ประจ่า ศพด. ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

๑๐๖ จ้างคนงานทั วไปประจ่า ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวประมวล จวงจันทร์ นางสาวประมวล จวงจันทร์ ราคาต ่าสุด

ศพด.อบต.หาดนางแก้ว ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ลว. ๒๘/๑๒/๒๕๖๑

๑๐๗ จ้างเหมาอยู่เวรยามรักษา ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายพิชัย เชงขุนทด นายพิชัย เชงขุนทด ราคาต ่าสุด ๙๒/๒๕๖๑

ความปลอดภัยประจ่าอบต. ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ
ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

                                                                     รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เหตุผลที 

คัดเลือก    



๑๐๘ จ้างเช่าเครื องถ่ายเอกสาร ๒,๔๐๐ บาท ๒,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พี แอนด์ เอ็น ร้าน พี แอนด์ เอ็น ราคาต ่าสุด ๙๐/๒๕๖๑

เดพือนเมษายน ๒๕๖๒ ราคาที เสนอ ๒,๔๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒,๔๐๐ บาท ลว.๒๘ /๙/๒๕๖๑ 

๑๐๙ จ้างรถรับส่งเด็กนักเรียน ๑๘,๐๐๐ บาท ๑๘,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย อินทนัน นายสมชาย อินทนัน ราคาต ่าสุด ๙๔/๒๕๖๑

ศพด.เดือนเมษายน ๒๕๖๒ ราคาที เสนอ ๑๘,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๑๘,๐๐๐ บาท ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

๑๑๐ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒๘,๔๔๐ บาท ๒๘,๔๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็มราคาต ่าสุด ๓๔/๒๕๖๒

(กองคลัง) ราคาที เสนอ ๒๘,๔๔๐ บาท ราคาที เสนอ ๒๘,๔๔๐ บาท ลว. ๘/๕/๒๕๖๒

๑๑๑ ซ้ือวัสดุส่านักงาน(ผ้าซับ) ๙,๔๐๐ บาท ๙,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต ่าสุด ๓๕/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๙,๔๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๔๐๐ บาท ลว. ๑๔/๕/๒๕๖๒

๑๑๒ ซ้ือวัคซีน ๖๓,๐๐๐ บาท ๖๓,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านฟิวเคมีคอล ร้านฟิวเคมีคอล ราคาต ่าสุด ๓๖/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๖๓,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๖๓,๐๐๐ บาท ลว. ๑๔/๕/๒๕๖๒

พอลีนเคมีคอล 

ราคาที เสนอ ๖๕,๑๐๐ บาท

ร้านมันนี ซัพพลาย

ราคาที เสนอ ๖๕,๑๐๐ บาท

ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก    

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ
ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                                     รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒



๑๑๓ ซ้ือทรายอะเบท และ ๑๓๒,๖๐๐ บาท ๑๓๒,๖๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านฟิวเคมีคอล ร้านฟิวเคมีคอล ราคาต ่าสุด ๓๗/๒๕๖๒

น่้ายาพ่นหมอกควัน ราคาที เสนอ ๑๓๒,๖๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๑๓๒,๖๐๐ บาท ลว. ๑๔/๕/๒๕๖๒

พอลีนเคมีคอล 

ราคาที เสนอ ๑๔๒,๑๐๐ บาท

ร้านมันนี ซัพพลาย

ราคาที เสนอ ๑๔๑,๘๐๐ บาท

๑๑๔ ซ้ือน่้ามันเช้ือเพลิง ๑๘,๐๙๖.๓๖ บาท๑๘,๐๙๖.๓๖ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.บริบูรณ์บริการ หจก.บริบูรณ์บริการ ราคาต ่าสุด ๓๘/๒๕๖๒

ส่าหรับพ่นยุงลาย ราคาที เสนอ ๑๘,๐๙๖.๓๖ บาทราคาที เสนอ ๑๘,๐๙๖.๓๖ บาท ลว. ๑๔/๕/๒๕๖๒

๑๑๕ ซ้ืออุปกรณ์ก่อสร้าง ๓๗,๓๐๔.๔๒ บาท๓๗,๓๐๔.๔๒ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด ๓๙/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๓๗,๓๐๔.๔๒ บาทราคาที เสนอ ๓๗,๓๐๔.๔๒ บาท ลว. ๒๒/๕/๒๕๖๒

๑๑๖ ซ้ือวัสดุในการฝึกอบรม ๕,๑๑๐ บาท ๕,๑๑๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต ่าสุด ๔๐/๒๕๖๒

 ราคาที เสนอ ๕,๑๑๐ บาท  ราคาที เสนอ ๕,๑๑๐ บาท ลว. ๒๔/๕/๒๕๖๒

๑๑๗ ซ้ือวัสดุยานพาหนะ ๖,๕๐๕.๖๐ บาท ๖,๕๐๕.๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ราคาต ่าสุด ๔๑/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๖,๕๐๕.๖๐ บาท ราคาที เสนอ ๖,๕๐๕.๖๐ บาท ลว. ๒๘/๕/๒๕๖๒

๑๑๘ จ้างป้ายไวนิลเนื องใน ๔,๒๖๐ บาท ๔,๒๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท ราคาต ่าสุด ๔๘/๒๕๖๒

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ราคาที เสนอ ๔,๒๖๐ บาท ราคาที เสนอ ๔,๒๖๐ บาท ลว. ๑๔/๕/๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ล่าดับที 

                                                                     รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก    

เลขที และวันที 

ของสัญญา 
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



๑๑๙ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ๑,๖๖๕ บาท ๑,๖๖๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาคาร์เซอร์วิส ร้านบูรพาคาร์เซอร์วิส ราคาต ่าสุด ๔๙/๒๕๖๒

ส่วนกลาง ราคาที เสนอ ๑,๖๖๕ บาท ราคาที เสนอ ๑,๖๖๕ บาท ลว. ๑๔/๕/๒๕๖๒

๑๒๐ จ้างประกอบอาหาร ๑๑,๐๐๐ บาท ๑๑,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต ่าสุด ๕๐/๒๕๖๒

กลางวัน ราคาที เสนอ ๑๑,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๑๑,๐๐๐ บาท ลว. ๑๔/๕/๒๕๖๒

๑๒๑ จ้างไวนิลโครงการ ๑,๒๕๐ บาท ๑,๒๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท ราคาต ่าสุด ๕๑/๒๕๖๒

จิตอาสา ราคาที เสนอ ๑,๒๕๐ บาท ราคาที เสนอ ๑,๒๕๐ บาท ลว. ๑๔/๕/๒๕๖๒

๑๒๒ จ้างจัดดอกไม้ โครงการ ๑,๒๕๐ บาท ๑,๒๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศิชลดอกไม้ ร้านศิชลดอกไม้ ราคาต ่าสุด ๕๒/๒๕๖๒

จิตอาสา ราคาที เสนอ ๑,๒๕๐ บาท ราคาที เสนอ ๑,๒๕๐ บาท ลว. ๑๗/๕/๒๕๖๒

๑๒๓ จ้างท่าป้ายไวนิล โครงการ ๒,๕๐๐ บาท ๒,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท ราคาต ่าสุด ๕๓/๒๕๖๒

ฉีดพ่นยุงลาย ราคาที เสนอ ๒,๕๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒,๕๐๐ บาท ลว. ๑๗/๕/๒๕๖๒

๑๒๔ จ้างเหมาแรงงานฉีดพ่น ๑๑,๔๔๘ บาท ๑๑,๔๔๘ บาท เฉพาะเจาะจง นายวีรพงษ์  ฆ้องเสรี นายวีรพงษ์  ฆ้องเสรี ราคาต ่าสุด ๕๔/๒๕๖๒

ยุงลาย ราคาที เสนอ ๒,๘๖๒ บาท ราคาที เสนอ ๒,๘๖๒ บาท ลว. ๑๗/๕/๒๕๖๒

นายอ านาจ  ชินราม นายอ านาจ  ชินราม ราคาต ่าสุด

ราคาที เสนอ ๒,๘๖๒ บาท ราคาที เสนอ ๒,๘๖๒ บาท

นายสมโชค  ซ่ือสัตย์ นายสมโชค  ซ่ือสัตย์ ราคาต ่าสุด

ราคาที เสนอ ๒,๘๖๒ บาท ราคาที เสนอ ๒,๘๖๒ บาท

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                                          รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก    

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ



นายประเสริฐ  แน่นหนา นายประเสริฐ  แน่นหนา ราคาต ่าสุด

ราคาที เสนอ ๒,๘๖๒ บาท ราคาที เสนอ ๒,๘๖๒ บาท

๑๒๕ จ้างประกอบอาหาร ๒๑,๒๘๐ บาท ๒๑,๒๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต ่าสุด ๕๕/๒๕๖๒

กลางวัน (มิถุนายน ๒๕๖๒) ราคาที เสนอ ๒๑,๒๘๐ บาท ราคาที เสนอ ๒๑,๒๘๐ บาท ลว. ๑๗/๕/๒๕๖๒

๑๒๖ จ้างท่าป้ายไวนิล โครงการ ๗๒๐ บาท ๗๒๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท ราคาต ่าสุด ๕๖/๒๕๖๒

ฝึกอบรม ราคาที เสนอ ๗๒๐ บาท ราคาที เสนอ ๗๒๐ บาท ลว. ๒๔/๕/๒๕๖๒

๑๒๗ จ้างซ่อมแซมวิทยุสื อสาร ๑๐,๑๙๗ บาท ๑๐,๑๙๗ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ราคาต ่าสุด ๕๗/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๑๐,๑๙๗ บาท ราคาที เสนอ ๑๐,๑๙๗ บาท ลว. ๒๘/๕/๒๕๖๒

๑๒๘ จ้างซ่อมแซมเครื อง ๒,๘๑๔ บาท ๒,๘๑๔ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ราคาต ่าสุด ๕๘/๒๕๖๒

ตัดหญ้า ราคาที เสนอ ๒,๘๑๔ บาท ราคาที เสนอ ๒,๘๑๔ บาท ลว. ๒๘/๕/๒๕๖๒

๑๒๙ จ้างเหมายามรักษาความ ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายอุเทน  สายแดง นายอุเทน  สายแดง ราคาต ่าสุด ๙๓/๒๕๖๑

ปลอดภัย ประจ่า ศพด. ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

๑๓๐ จ้างคนงานทั วไปประจ่า ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวประมวล จวงจันทร์ นางสาวประมวล จวงจันทร์ ราคาต ่าสุด

ศพด.อบต.หาดนางแก้ว ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ลว. ๒๘/๑๒/๒๕๖๑

๑๓๑ จ้างเหมาอยู่เวรยามรักษา ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายพิชัย เชงขุนทด นายพิชัย เชงขุนทด ราคาต ่าสุด ๙๒/๒๕๖๑

ความปลอดภัยประจ่าอบต. ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง

                                                                           รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก    

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ



๑๓๒ จ้างเช่าเครื องถ่ายเอกสาร ๒,๔๐๐ บาท ๒,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พี แอนด์ เอ็น ร้าน พี แอนด์ เอ็น ราคาต ่าสุด ๙๐/๒๕๖๑

เดือนเมษายน ๒๕๖๒ ราคาที เสนอ ๒,๔๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒,๔๐๐ บาท ลว.๒๘ /๙/๒๕๖๑ 

๑๓๓ จ้างรถรับส่งเด็กนักเรียน ๒๐,๐๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย อินทนัน นายสมชาย อินทนัน ราคาต ่าสุด ๙๔/๒๕๖๑

ศพด.เดือนเมษายน ๒๕๖๒ ราคาที เสนอ ๒๐,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒๐,๐๐๐ บาท ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

๑๓๔ ซ้ือวัสดุส่านักงาน ๔,๒๐๐ บาท ๔,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต ่าสุด ๔๒/๒๕๖๒

(กองการศึกษา) ราคาที เสนอ ๔,๒๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๔,๒๐๐ บาท ลว. ๑๐/๖/๒๕๖๒

๑๓๕ ซ้ือวัสดุการแพทย์ที มิใช่ยา ๑๐,๗๒๐ บาท ๑๐,๗๒๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต ่าสุด ๔๓/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๑๐,๗๒๐ บาท ราคาที เสนอ ๑๐,๗๒๐ บาท ลว. ๑๐/๖/๒๕๖๒

๑๓๖ ซ้ือของสมนาคุณ ๓,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต ่าสุด ๔๔/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๓,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๓,๐๐๐ บาท ลว. ๑๐/๖/๒๕๖๒

๑๓๗ ซ้ือวัสดุเครื องเขียน ๒,๓๐๐ บาท ๒,๓๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต ่าสุด ๔๕/๒๕๖๒

โครงการฝึกอบรม ราคาที เสนอ ๒,๓๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒,๓๐๐ บาท ลว. ๑๐/๖/๒๕๖๒

๑๓๘ ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๔,๙๕๓.๒๕ บาท๑๔,๙๕๓.๒๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด ๔๖/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๑๔,๙๕๓.๒๕ ราคาที เสนอ ๑๔,๙๕๓.๒๕ ลว. ๑๐/๖/๒๕๖๒

๑๓๙ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๐,๑๑๐ บาท ๑๐,๑๑๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็มราคาต ่าสุด ๔๗/๒๕๖๒

(กองช่าง) ราคาที เสนอ ๑๐,๑๑๐ บาท ราคาที เสนอ ๑๐,๑๑๐ บาท ลว. ๒๐/๖/๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                                           รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก    

เลขที และวันที 

ของสัญญา 



๑๔๐ จ้างซ่อมแซมกล้อง ๒,๕๐๐ บาท ๒,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็มราคาต ่าสุด ๕๙/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๒,๕๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒,๕๐๐ บาท ลว. ๖/๖/๒๕๖๒

๑๔๑ จ้างส่ารวจสุนัขและแมว ๖,๓๐๐ บาท ๖,๓๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  นาแรมงาม นายสมศักด์ิ  นาแรมงาม ราคาต ่าสุด ๖๐/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๖,๓๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๖,๓๐๐ บาท ลว. ๖ /๖/๒๕๖๒

๑๔๒ จ้างบ่ารุงรักษาเครื องปรับ ๒,๘๐๐ บาท ๒,๘๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพลชัยแอร์ เซอร์วิส ร้านพลชัยแอร์ เซอร์วิส ราคาต ่าสุด ๖๑/๒๕๖๒

อากาศ(ศพด.) ราคาที เสนอ ๒,๘๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒,๘๐๐ บาท ลว. ๖/๖/๒๕๖๒

๑๔๓ จ้างบ่ารุงรักษาเครื องปรับ ๑,๗๐๐ บาท ๑,๗๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพลชัยแอร์ เซอร์วิส ร้านพลชัยแอร์ เซอร์วิส ราคาต ่าสุด ๖๒/๒๕๖๒

อากาศ (กองช่าง) ราคาที เสนอ ๑,๗๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๑,๗๐๐ บาท ลว. ๗/๖/๒๕๖๒

๑๔๔ ป้ายโครงการรณรงค์ ๑,๖๕๐ บาท ๑,๖๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท ราคาต ่าสุด ๖๓/๒๕๖๒

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ราคาที เสนอ ๑,๖๕๐ บาท ราคาที เสนอ ๑,๖๕๐ บาท ลว. ๑๐/๖/๒๕๖๒

๑๔๕ จ้างซ่อมแซมเครื องปรับ ๑,๘๐๐ บาท ๑,๘๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพลชัยแอร์ เซอร์วิส ร้านพลชัยแอร์ เซอร์วิส ราคาต ่าสุด ๖๔/๒๕๖๒

อากาศ (ส่านักปลัด) ราคาที เสนอ ๑,๘๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๑,๘๐๐ บาท ลว. ๑๔/๖/๒๕๖๒

๑๔๖ จ้างท่าป้ายโครงการฝึก ๗๕๐ บาท ๗๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.กบิทร์บุรีอิงค์เจ็ท หจก.กบิทร์บุรีอิงค์เจ็ท ราคาต ่าสุด ๖๕/๒๕๖๒

อบรม ราคาที เสนอ ๗๕๐ บาท ราคาที เสนอ ๗๕๐ บาท ลว. ๑๔/๖/๒๕๖๒

๑๔๗ จ้างรถยนต์ปรับอากาศ ๔๐,๒๐๐ บาท ๔๐,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง วิภาพร  มีชัย วิภาพร  มีชัย ราคาต ่าสุด ๖๖/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๔๐,๒๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๔๐,๒๐๐ บาท ลว. ๑๗/๖/๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                                           รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก    

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ



๑๔๘ จ้างท่าตรายาง ๑,๔๙๐ บาท ๑,๔๙๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเจมส์สปอร์ต ร้านเจมส์สปอร์ต ราคาต ่าสุด ๖๗/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๑,๔๙๐ บาท ราคาที เสนอ ๑,๔๙๐ บาท ลว. ๑๙/๖/๒๕๖๒

๑๔๙ จ้างเหมาประกอบอาหาร ๗๐,๖๘๐ บาท ๗๐,๖๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต ่าสุด ๖๘/๒๕๖๒

กลางวัน(ปรุงส่าเร็จ) ราคาที เสนอ ๗๐,๖๘๐ บาท ราคาที เสนอ ๗๐,๖๘๐ บาท ลว. ๒๗/๖/๒๕๖๒

๑๕๐ จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ๔๘๖,๕๐๐ บาท ๔๘๖,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนิตยา ร้านนิตยา ราคาต ่าสุด ๑๗/๒๕๖๒

ริมแม่น่้าปราจีนบุรี ราคาที เสนอ ๔๖๘,๕๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๔๖๘,๕๐๐ บาท ลว.๑๑/๖/๒๕๖๒

บริเวณหมู่๓ , หมู่๔ ร้านสวนปาณิตา

ราคาที เสนอ ๔๗๘,๙๐๐ บาท

ร้านสวนจุฑามาศ

ราคาที เสนอ ๔๘๔,๗๘๓ บาท

๑๕๑ จ้างก่อสร้างถนน คสล. ๒๑๙,๓๐๐ บาท ๒๑๙,๓๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านกุลจุรีการค้า ร้านกุลจุรีการค้า ราคาต ่าสุด ๑๘/๒๕๖๒

หมู่๔ บ้านบึงกาฬ ราคาที เสนอ ๒๑๘,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒๑๘,๐๐๐ บาท ลว.๒๘/๖/๒๕๖๒

ร้านพงษ์พันธ์ ค้าวัสดุ

ราคาที เสนอ ๒๑๙,๐๐๐ บาท

ร้านสุทินค้าวัสดุ

ราคาที เสนอ ๒๑๙,๓๐๐ บาท

                                                                           รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก    

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



๑๕๒ จ้างก่อสร้างถนน คสล. ๔๘๗,๑๐๐ บาท ๔๘๗,๑๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านกุลจุรีการค้า ร้านกุลจุรีการค้า ราคาต ่าสุด ๑๙/๒๕๖๒

หมู่๓ บ้านซ่ง เส้นบ้าน ราคาที เสนอ ๔๘๕,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๔๘๕,๐๐๐ บาท ลว.๒๘/๖/๒๕๖๒

หางฉลาด ต่อจากถนน ร้านศิริชัยค้าวัสดุ

คสล.เดิม ราคาที เสนอ ๔๘๗,๐๐๐ บาท

ร้านสมบัติ ค้าวัสดุ

ราคาที เสนอ ๔๘๖,๐๐๐ บาท

๑๕๓ จ้างก่อสร้างถนน คสล. ๔๘๔,๓๐๐ บาท ๔๘๔,๓๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสมบัติค้าวัสดุ ร้านสมบัติค้าวัสดุ ราคาต ่าสุด ๒๐/๒๕๖๒

หมู่๒ บ้านหาดสูง เส้น ราคาที เสนอ ๔๘๓,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๔๘๓,๐๐๐ บาท ลว.๒๘/๖/๒๕๖๒

จากโรงเรียนวัดหาดสูง ร้านเตือนจิตร์ ค้าวัสดุ

ถึงบ้านนางเอมอร ราคาที เสนอ ๔๘๔,๓๐๐ บาท

อินต๊ะนอน ร้านศิริชัย ค้าวัสดุ

ราคาที เสนอ ๔๘๔,๓๐๐ บาท

๑๕๔ ซ้ือหินคลุก ๗๘,๓๐๐ บาท ๗๘,๓๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านกุลจุรีการค้า ร้านกุลจุรีการค้า ราคาต ่าสุด ๔๙/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๗๘,๓๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๗๘,๓๐๐ บาท ลว.๒๘ /๖/๒๕๖๒

ร้านสมบัติค้าวัสดุ

ราคาที เสนอ ๗๘,๘๔๐ บาท

                                                                           รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
     ราคากลาง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เลขที และวันที 

ของสัญญา 

เหตุผลที 

คัดเลือก    
วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ร้านพงษ์พันธ์ค้าวัสดุ

ราคาที เสนอ ๗๙,๒๐๐ บาท

๑๕๕ ซ้ือวัสดุยานพาหนะ ๘,๗๕๒.๖๐ บาท ๘,๗๕๒.๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ราคาต ่าสุด ๕๐/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๗,๘๕๒.๖๐ บาท ราคาที เสนอ ๗,๘๕๒.๖๐ บาท ลว.๒๘ /๖/๒๕๖๒

๑๕๖ จ้างคนเฝ้าเครื องสูบน่้า ๖,๙๙๖ บาท ๖,๙๙๖ บาท เฉพาะเจาะจง นายนิมิต  รัตนโกมล นายนิมิต  รัตนโกมล ราคาต ่าสุด ๖๙/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๓,๔๙๘ บาท ราคาที เสนอ ๓,๔๙๘ บาท ลว.๒๘/๖/๒๕๖๒

นายธนากร ปาเดช นายธนากร ปาเดช

ราคาที เสนอ ๓,๔๙๘ บาท ราคาที เสนอ ๓,๔๙๘ บาท

๑๕๗ จ้างเหมายามรักษาความ ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายอุเทน  สายแดง นายอุเทน  สายแดง ราคาต ่าสุด ๙๓/๒๕๖๑

ปลอดภัย ประจ่า ศพด. ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

๑๕๘ จ้างคนงานทั วไปประจ่า ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวประมวล จวงจันทร์ นางสาวประมวล จวงจันทร์ ราคาต ่าสุด

ศพด.อบต.หาดนางแก้ว ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ลว. ๒๘/๑๒/๒๕๖๑

๑๕๙ จ้างเหมาอยู่เวรยามรักษา ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายพิชัย เชงขุนทด นายพิชัย เชงขุนทด ราคาต ่าสุด ๙๒/๒๕๖๑

ความปลอดภัยประจ่าอบต. ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

๑๖๐ จ้างเช่าเครื องถ่ายเอกสาร ๒,๔๐๐ บาท ๒,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พี แอนด์ เอ็น ร้าน พี แอนด์ เอ็น ราคาต ่าสุด ๙๐/๒๕๖๑

ราคาที เสนอ ๒,๔๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒,๔๐๐ บาท ลว.๒๘ /๙/๒๕๖๑ 

                                                                           รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ
ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก    
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



๑๖๑ จ้างรถรับส่งเด็กนักเรียน ๒๐,๐๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย อินทนัน นายสมชาย อินทนัน ราคาต ่าสุด ๙๔/๒๕๖๑

ราคาที เสนอ ๒๐,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒๐,๐๐๐ บาท ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

๑๖๒ จ้างเหมาเครื องจักร ๒๑,๐๐๐ บาท ๒๑,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านกุลจุรีการค้า ร้านกุลจุรีการค้า ราคาต ่าสุด ๗๐/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๒๑,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒๑,๐๐๐ บาท ลว. ๒/๗/๒๕๖๒

๑๖๓ จ้างเหมาเครื องเสียงโครง ๓,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง สงกรานต์  รื นสุวรรณ สงกรานต์  รื นสุวรรณ ราคาต ่าสุด ๗๑/๒๕๖๒

การหล่อเทียน ราคาที เสนอ ๓,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๓,๐๐๐ บาท ลว. ๒/๗/๒๕๖๒

๑๖๔ จ้างท่าป้ายไวนิลโครงการ ๑,๑๒๕ บาท ๑,๑๒๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไอรีนสื อสิ งพิมพ์ ร้านไอรีนสื อสิ งพิมพ์ ราคาต ่าสุด ๗๒/๒๕๖๒

หล่อเทียน ราคาที เสนอ ๑,๑๒๕ บาท ราคาที เสนอ ๑,๑๒๕ บาท ลว. ๒/๗/๒๕๖๒

๑๖๕ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ๑,๔๐๐ บาท ๑,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสถาพรอยู่เรืองแอร์ ร้านสถาพรอยู่เรืองแอร์ ราคาต ่าสุด ๗๓/๒๕๖๒

ส่วนกลาง บน ๒๘ ปจ ราคาที เสนอ ๑,๔๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๑,๔๐๐ บาท ลว. ๑๒/๗/๒๕๖๒

๑๖๖ จ้างซ่อมแซมระบบ ๔,๐๘๙.๕๔ บาท ๔,๐๘๙.๕๔ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ แอนด์ พี คอมพิวเตอร์หจก.อาร์ แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ราคาต ่า ๗๔/๒๕๖๒

คอมพิวเตอร์ ราคาที เสนอ ๔๐๘๙.๕๔ บาท ราคาที เสนอ ๔๐๘๙.๕๔ บาท ลว. ๑๒/๗/๒๕๖๒

๑๖๗ จ้างซ่อมแซมระบบไฟและ ๓,๑๐๓ บาท ๓,๑๐๓ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลส์กบินทร์บุรี ร้านเพาเวอร์ทูลส์กบินทร์บุรี ราคาต ่าสุด ๗๕/๒๕๖๒

กล่องเสียงรถยนต์ ราคาที เสนอ ๓,๑๐๓ บาท ราคาที เสนอ ๓,๑๐๓ บาท ลว. ๑๒/๗/๒๕๖๒

๑๖๘ จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าภายใน ๒๐,๔๐๑ บาท ๒๐,๔๐๑ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพลชัยแอร์ เซอร์วิส ร้านพลชัยแอร์ เซอร์วิส ราคาต ่าสุด ๗๖/๒๕๖๒

ส่านักงาน ราคาที เสนอ ๒๐,๔๐๑ บาท ราคาที เสนอ ๒๐,๔๐๑ บาท ลว. ๑๒/๗/๒๕๖๒

ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

                                                                           รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

เหตุผลที 

คัดเลือก    

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ
     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้างล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



๑๖๙ จ้างซ่อมแซมชุดจาน ๒,๑๑๐ บาท ๒,๑๑๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน เมล์ มิว แชท แอร์ แอนด์ ร้าน เมล์ มิว แชท แอร์ แอนด์ ราคาต ่าสุด ๗๗/๒๕๖๒

ดาวเทียม เซอร์วิส เซอร์วิส ลว. ๑๘/๗/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๒,๑๑๐ บาท ราคาที เสนอ ๒,๑๑๐ บาท

๑๗๐ จ้างซ่อมแซมระบบ ๑,๓๓๒ บาท ๑,๓๓๒ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ แอนด์ พี คอมซิสเต็ม หจก.อาร์ แอนด์ พี คอมซิสเต็มราคาต ่าสุด ๗๘/๒๕๖๒

คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ราคาที เสนอ ๑,๓๓๒ บาท ราคาที เสนอ ๑,๓๓๒ บาท ลว. ๑๘/๗/๒๕๖๒

๑๗๑ จ้างซ่อมแซมประตูหน้าต่าง ๑๐,๖๐๐ บาท ๑๐,๖๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านการุณการ่าง ร้านการุณการ่าง ราคาต ่าสุด ๗๙/๒๕๖๒

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคาที เสนอ ๑๐,๖๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๑๐,๖๐๐ บาท ลว. ๒๓/๗/๒๕๖๒

๑๗๒ จ้างท่าป้ายไวนิลโครงการ ๖๒๕ บาท ๖๒๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไอรีนสื อสิ งพิมพ์ ร้านไอรีนสื อสิ งพิมพ์ ราคาต ่าสุด ๘๐/๒๕๖๒

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ราคาที เสนอ ๖๒๕ บาท ราคาที เสนอ ๖๒๕ บาท ลว. ๒๓/๗/๒๕๖๒

๑๗๓ จ้างรถตู้ปรับอากาศ โครงการ ๔,๐๐๐ บาท ๔,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ทอง ผลโสม ร้านอู่ทอง ผลโสม ราคาต ่าสุด ๘๑/๒๕๖๒

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ราคาที เสนอ ๔,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๔,๐๐๐ บาท ลว. ๒๕/๗/๒๕๖๒

๑๗๔ จ้างจัดหาเอกสารประกอบ ๒,๖๐๐ บาท ๒,๖๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต ่าสุด ๘๒/๒๕๖๒

การบรรยาย พร้อมวัสดุ ราคาที เสนอ ๒,๖๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒,๖๐๐ บาท ลว. ๒๕/๗/๒๕๖๒

๑๗๕ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์หล่อเทียน ๑๐,๐๔๐ บาท ๑๐,๐๔๐ บาท ๒๔,๐๐๐ บาท นางสาวศิริภรณ์ ศรีเจริญ นางสาวศิริภรณ์ ศรีเจริญ ราคาต ่าสุด ๕๑/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๑๐,๐๔๐ บาท ราคาที เสนอ ๑๐,๐๔๐ บาท ลว. ๒/๗/๒๕๖๒

๑๗๖ ซ้ือยางมะตอย ๒๔,๐๐๐ บาท ๒๔,๐๐๐ บาท ๒๔,๐๐๐ บาท ร้านอุไร  อาจหาญ ร้านอุไร  อาจหาญ ราคาต ่าสุด ๕๒/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๒๔,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒๔,๐๐๐ บาท ลว.๒๕/๗/๒๕๖๒

                                                                           รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก    

เลขที และวันที 

ของสัญญา 
ล่าดับที 

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ร้านอ่านาจ  จงเจริญ

ราคาที เสนอ ๒๖,๐๐๐ บาท

ร้านวันเพ็ญ  สวัสดี

ราคาที เสนอ ๒๕,๐๐๐ บาท

๑๗๗ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์หล่อเทียน ๑๐,๐๔๐ บาท ๑๐,๐๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริภรณ์  ศรีเจริญ นางสาวศิริภรณ์  ศรีเจริญ ราคาต ่าสุด ๕๓/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๑๐,๐๔๐ บาท ราคาที เสนอ ๑๐,๐๔๐ บาท ลว.๒/๗/๒๕๖๒

๑๗๘ ก่อสร้างถนน คสล.หมู่๔ ๒๖๐,๐๐๐ บาท ๒๖๒,๘๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสุทินค้าวัสดุ ร้านสุทินค้าวัสดุ ราคาต ่าสุด ๒๑/๒๕๖๒

บ้านบึงกาฬ เส้นบ้าน ราคาที เสนอ ๒๖๐,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒๖๐,๐๐๐ บาท ลว.๕/๗/๒๕๖๒

นายประสิทธ์ิ บุญเลิศ ร้านบรรจงค้าวัสดุ

ต่อจากถนน คสล.เดิม ราคาที เสนอ ๒๖๒,๐๐๐ บาท

ร้านศิริชัยค้าวัสดุ

ราคาที เสนอ ๒๖๑,๐๐๐ บาท

๑๗๙ ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจาก ๔๘๐,๐๐๐ บาท ๔๘๒,๗๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสมบัติค้าวัสดุ ร้านสมบัติค้าวัสดุ ราคาต ่าสุด ๒๒/๒๕๖๒

บ้าน น.ส.อุบลรัตน์ พุทธา ราคาที เสนอ ๔๘๐,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๔๘๐,๐๐๐ บาท ลว.๘/๗/๒๕๖๒

ถึงถนนลาดยางบ้านโคกแจง ร้านศิริชัยค้าวัสดุ

ราคาที เสนอ ๔๘๒,๐๐๐ บาท

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                                           รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ

เหตุผลที 

คัดเลือก    
ล่าดับที ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง



ร้านแก้วใจค้าวัสดุ

ราคาที เสนอ ๔๘๒,๗๐๐ บาท

๑๘๐ ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจาก ๔๗๙,๐๐๐ บาท ๔๘๐,๖๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านกุลจุรีการค้า ร้านกุลจุรีการค้า ราคาต ่าสุด ๒๓/๒๕๖๒

บ้านนางกุหลาบ นิลศรีนวล ราคาที เสนอ ๔๗๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๔๗๙,๐๐๐ บาท ลว.๘/๗/๒๕๖๒

ถึงบ้านนายสุขาติ นิลศรีนวล ร้านบรรจบค้าวัสดุ

หมู่5 ราคาที เสนอ ๔๘๐,๐๐๐ บาท

ร้านศิริชัยค้าวัสดุ

๔๘๐๖๐๐ บาท

๑๘๑ ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจาก ๑๗๗,๐๐๐ บาท ๑๗๘,๓๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสุทินค้าวัสดุ ร้านสุทินค้าวัสดุ ราคาต ่าสุด ๒๔/๒๕๖๒

บ้านนางฉลอง บุญแม้น ราคาที เสนอ ๑๗๗,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๑๗๗,๐๐๐ บาท ลว.๑๕/๗/๒๕๖๒

ถึงบ้านนางทองด่า ผามั น ร้านบรรจงค้าวัสดุ

ราคาที เสนอ ๑๗๘,๐๐๐ บาท

ร้านศิริชัยค้าวัสดุ

ราคาที เสนอ ๑๗๘,๓๐๐ บาท

๑๘๒ จ้างเหมายามรักษาความ ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายอุเทน  สายแดง นายอุเทน  สายแดง ราคาต ่าสุด ๙๓/๒๕๖๑

ปลอดภัย ประจ่า ศพด. ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ

                                                                           รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
     ราคากลาง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก    
วิธีซ้ือหรือจ้าง



๑๘๓ จ้างคนงานทั วไปประจ่า ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวประมวล จวงจันทร์ นางสาวประมวล จวงจันทร์ ราคาต ่าสุด

ศพด.อบต.หาดนางแก้ว ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ลว. ๒๘/๑๒/๒๕๖๑

๑๘๔ จ้างเหมาอยู่เวรยามรักษา ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายพิชัย เชงขุนทด นายพิชัย เชงขุนทด ราคาต ่าสุด ๙๒/๒๕๖๑

ความปลอดภัยประจ่าอบต. ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

๑๘๕ จ้างเช่าเครื องถ่ายเอกสาร ๒,๔๐๐ บาท ๒,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พี แอนด์ เอ็น ร้าน พี แอนด์ เอ็น ราคาต ่าสุด ๙๐/๒๕๖๑

ราคาที เสนอ ๒,๔๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒,๔๐๐ บาท ลว.๒๘ /๙/๒๕๖๑ 

๑๘๖ จ้างรถรับส่งเด็กนักเรียน ๒๐,๐๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย อินทนัน นายสมชาย อินทนัน ราคาต ่าสุด ๙๔/๒๕๖๑

ราคาที เสนอ ๒๐,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒๐,๐๐๐ บาท ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

๑๘๗ ซ้ือหนังสือส่าหรับเด็ก ๕,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บ.สร้างสรรค์สื อเพื อการเรียนรู้ บ.สร้างสรรค์สื อเพื อการเรียนรู้ราคาต ่าสุด ๕๓/๒๕๖๒

ปฐมวัย (สสร. )จ่ากัด (สสร. )จ่ากัด ลว.๖/๘/๒๕๖๒

ราคาทึ เสนอ ๕,๐๐๐ บาท ราคาทึ เสนอ ๕,๐๐๐ บาท

ร้านอินเตอร์บุ๊ค

ราคาที เสนอ ๕,๕๗๐ บาท

ร้านคลังหนังสือ 

ราคาที เสนอ ๕,๕๖๐ บาท

๑๘๘ ซ้ือวัสดุตกแต่งเวที กิจกรรม ๑๑,๗๕๐ บาท ๑๑,๗๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต ่าสุด ๕๔/๒๕๖๒

เฉลิมพระเกียรติ ฯ ราคาที เสนอ ๑๑,๗๕๐ บาท ราคาที เสนอ ๑๑,๗๕๐ บาท ลว.๘/๘/๒๕๖๒

                                                                           รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก    

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เลขที และวันที 

ของสัญญา 
ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง



๑๘๙ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๑๑,๑๙๖.๔๘ บาท๑๑,๑๙๖.๔๘ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด ๕๕/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๑๑,๑๙๖.๔๘ บาทราคาที เสนอ ๑๑,๑๙๖.๔๘ บาท ลว.๑๔/๘/๒๕๖๒

๑๙๐ ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔๙,๐๐๐ บาท ๔๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็มราคาต ่าสุด ๕๖/๒๕๖๒

ส่านักปลัด ราคาที เสนอ ๔๘,๖๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๔๘,๖๐๐ บาท ลว.๒๒/๘/๒๕๖๒

ร้านปราจีน ๑๐๘-๑๙๐๐ 

ราคาที เสนอ ๔๙,๐๐๐ บาท

ร้านเฟรนด์ ๓๙

ราคาที เสนอ ๔๘,๘๐๐ บาท

๑๙๑ ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔๙,๐๐๐ บาท ๔๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็มราคาต ่าสุด ๕๗/๒๕๖๒

กองคลัง ราคาที เสนอ ๔๘,๖๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๔๘,๖๐๐ บาท ลว.๓๐/๘/๒๕๖๒

ร้านปราจีน ๑๐๘ - ๑๙๐๐ 

ราคาที เสนอ ๔๙,๐๐๐ บาท

ร้านเฟรนด์ ๓๙

ราคาที เสนอ ๔๘,๘๐๐ บาท

๑๙๒ จ้างท่าป้ายไวนิลโครงการ ๖๒๕ บาท ๖๒๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไอรีนสื อสิ งพิมพ์ ร้านไอรีนสื อสิ งพิมพ์ ราคาต ่าสุด ๘๓/๒๕๖๒

วันแม่แห่งชาติฯ ราคาที เสนอ ๖๒๕ บาท ราคาที เสนอ ๖๒๕ บาท ลว.๕/๘/๒๕๖๒

                                                                           รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก    

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



๑๙๓ จ้างท่าป้ายไวนิล โครงการ ๓,๑๐๐ บาท ๓,๑๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไอรีนสื อสิ งพิมพ์ ร้านไอรีนสื อสิ งพิมพ์ ราคาต ่าสุด ๘๔/๒๕๖๒

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ราคาที เสนอ ๓,๑๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๓,๑๐๐ บาท ลว.๕/๘/๒๕๖๒

๑๙๔ จ้างเหมาก่าจัดสิ งปฎิกูล ๓,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางไฉน  บุญนาค นางไฉน  บุญนาค ราคาต ่าสุด ๘๕/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๓,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๓,๐๐๐ บาท ลว.๑๕/๘/๒๕๖๒

๑๙๕ จ้างท่าเอกสารประกอบ ๒,๕๐๐ บาท ๒,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต ่าสุด ๘๖/๒๕๖๒

ค่าบรรยายพร้อมวัสดุ ราคาที เสนอ ๒,๕๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒,๕๐๐ บาท ลว.๑๙/๘/๒๕๖๒

๑๙๖ จ้างท่าป้ายไวนิล โครงการ ๖,๐๗๕ บาท ๖,๐๗๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไอรีนสื อสิ งพิมพ์ ร้านไอรีนสื อสิ งพิมพ์ ราคาต ่าสุด ๘๗/๒๕๖๒

ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะ ราคาที เสนอ ๖,๐๗๕ บาท ราคาที เสนอ ๖,๐๗๕ บาท ลว.๑๙/๘/๒๕๖๒

โฟม บรรจุอาหาร

๑๙๗ จ้างฉีดพ่นหมอกควัน ก่าจัด ๑๑,๔๔๘ บาท ๑๑,๔๔๘ บาท เฉพาะเจาะจง นางบุญลาภ  ช้างนาค นางบุญลาภ  ช้างนาค ราคาต ่าสุด ๘๘/๒๕๖๒

ยุงลาย ราคาที สนอ ๒,๘๖๒ บาท ราคาที สนอ ๒,๘๖๒ บาท ลว.๒๐/๘/๒๕๖๒

เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ วิสุทธิประสิทธ์ิ นายธีรวัฒน์ วิสุทธิประสิทธ์ิ ราคาต ่าสุด ๘๙/๒๕๖๒

ราคาที สนอ ๒,๘๖๒ บาท ราคาที สนอ ๒,๘๖๒ บาท ลว.๒๐/๘/๒๕๖๒

เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ ศรีทอง นายสมเกียรติ ศรีทอง ราคาต ่าสุด ๙๐/๒๕๖๒

ราคาที สนอ ๒,๘๖๒ บาท ราคาที สนอ ๒,๘๖๒ บาท ลว.๒๐/๘/๒๕๖๒

เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ แน่นหนา นายประเสริฐ แน่นหนา ราคาต ่าสุด ๙๑/๒๕๖๒

ราคาที สนอ ๒,๘๖๒ บาท ราคาที สนอ ๒,๘๖๒ บาท ลว.๒๐/๘/๒๕๖๒

เหตุผลที 

คัดเลือก    

                                                                           รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ
เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง



๑๙๘ จ้างซ่อมแซมเครื องคอม ๖๔๒ บาท ๖๔๒ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พีคอมซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์พีคอมซิสเต็ม ราคาต ่าสุด ๙๒/๒๕๖๒

พิวเตอร์ ส่านักปลัด ราคาที เสนอ ๖๔๒ บาท ราคาที เสนอ ๖๔๒ บาท ลว.๒๒/๘/๒๕๖๒

๑๙๙ จ้างท่าเอกสารประกอบ ๕,๒๖๕ บาท ๕,๒๖๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต ่าสุด ๙๓/๒๕๖๒

ค่าบรรยาย โครงการเด็กไทย ราคาที เสนอ ๕,๒๖๕ บาท ราคาที เสนอ ๕,๒๖๕ บาท ลว.๒๒/๘/๒๕๖๒

๒๐๐ จ้างท่าป้าไวนิล โครงการ ๘๒๕ บาท ๘๒๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไอรีนสื อสิ งพิมพ์ ร้านไอรีนสื อสิ งพิมพ์ ราคาต ่าสุด ๙๔/๒๕๖๒

เด็กไทย รู้ทัน ต้านภัยยาเสพ ราคาที เสนอ ๘๒๕ บาท ราคาที เสนอ ๘๒๕ บาท ลว.๒๒/๘/๒๕๖๒

ติด

๒๐๑ จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่๒ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๓๐๑,๖๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านกุลจุรีการค้า ร้านกุลจุรีการค้า ราคาต ่าสุด ๒๕/๒๕๖๒

เส้นจากถนนลาดยางบ้าน ราคาที เสนอ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ลว.๖/๘/๒๕๖๒

หาดสูง - บ้านทุ่งแฝก ถึง ร้านสุทินค้าวัสดุ

บ้านนายสายชล มนูญวงษ์ ราคาที เสนอ ๓๐๑,๐๐๐ บาท

ร้านศิริชัยค้าวัสดุ

ราคาที เสนอ ๓๐๐,๕๐๐ บาท

๒๐๒ จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่๓ ๓๒๓,๐๐๐ บาท ๓๒๔,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพิเชษฐ ร้านพิเชษฐ ราคาต ่าสุด ๒๖/๒๕๖๒

เส้นบ้านหางฉาด ต่อจาก ราคาที เสนอ ๓๒๓,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๓๒๓,๐๐๐ บาท ลว.๒๑/๘/๒๕๖๒

ถนน คสล.เดิม ร้านศิริชัยค้าวัสดุ

ราคาที เสนอ  ๓๒๔,๐๐๐ บาท

วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก    

เลขที และวันที 

ของสัญญา 
ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                                           รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒



ร้านกุลจุรีการค้า

ราคาที เสนอ ๓๒๔,๐๐๐ บาท

๒๐๓ จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่๕ ๔๙๔,๐๐๐ บาท ๔๙๕,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทิพย์การค้า ร้านรุ่งทิพย์การค้า ราคาต ่าสุด ๒๗/๒๕๖๒

บ้านเขาดิน ต่อจาก คสล. ราคาที เสนอ ๔๙๔,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๔๙๔,๐๐๐ บาท ลว.๒๑/๘/๒๕๖๒

เดิม บ้านนายสมชาย มีศรี ร้านศิริชัยค้าวัสดุ

ราคาที เสนอ ๔๙๕,๕๐๐ บาท

ร้านกุลจุรีการค้า

ราคาที เสนอ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

๒๐๔ จ้างเหมายามรักษาความ ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายอุเทน  สายแดง นายอุเทน  สายแดง ราคาต ่าสุด ๙๓/๒๕๖๑

ปลอดภัย ประจ่า ศพด. ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

๒๐๕ จ้างคนงานทั วไปประจ่า ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวประมวล จวงจันทร์ นางสาวประมวล จวงจันทร์ ราคาต ่าสุด

ศพด.อบต.หาดนางแก้ว ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ลว. ๒๘/๑๒/๒๕๖๑

๒๐๖ จ้างเหมาอยู่เวรยามรักษา ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายพิชัย เชงขุนทด นายพิชัย เชงขุนทด ราคาต ่าสุด ๙๒/๒๕๖๑

ความปลอดภัยประจ่าอบต. ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

๒๐๗ จ้างเช่าเครื องถ่ายเอกสาร ๒,๔๐๐ บาท ๒,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พี แอนด์ เอ็น ร้าน พี แอนด์ เอ็น ราคาต ่าสุด ๙๐/๒๕๖๑

ราคาที เสนอ ๒,๔๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒,๔๐๐ บาท ลว.๒๘ /๙/๒๕๖๑ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก    

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ

                                                                           รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



๒๐๘ จ้างรถรับส่งเด็กนักเรียน ๒๑,๐๐๐ บาท ๒๑,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย อินทนัน นายสมชาย อินทนัน ราคาต ่าสุด ๙๔/๒๕๖๑

ราคาที เสนอ ๒๑,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒๑,๐๐๐ บาท ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

๒๐๙ ซ้ือเครื องพิมพ์ ๑๕,๐๐๐ บาท ๑๕,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี ซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์พี ซิสเต็ม ราคาต ่าสุด ๕๘/๒๕๖๒

กองการศึกษา ราคาที เสนอ ๑๕,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๑๕,๐๐๐ บาท ลว.๒/๙/๒๕๖๒

ร้านปราจีน ๑๐๘-๑๙๐๐

ราคาที เสนอ ๑๕,๒๐๐ บาท

ร้านเฟรินด์ ๓๙ 

ราคาที เสนอ ๑๕,๑๐๐ บาท

๒๑๐ ซ้ือวัสดุ โครงการฝึกอบรม ๑,๒๐๐ บาท ๑,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต ่าสุด ๕๙/๒๕๖๒

ส่งเสริมผู้สูงวัย ราคาที เสนอ ๑,๒๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๑,๒๐๐ บาท ลว.๕/๙/๒๕๖๒

๒๑๑ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒๘,๙๐๐ บาท ๒๘,๙๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็มราคาต ่าสุด ๖๐/๒๕๖๒

กองการศึกษา ราคาที เสนอ ๒๘,๙๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒๘,๙๐๐ บาท ลว.๖/๙/๒๕๖๒

๒๑๒ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๗,๕๒๐ บาท ๑๗,๕๒๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็มราคาต ่าสุด ๖๑/๒๕๖๒

ส่านักปลัด ราคาที เสนอ ๑๗,๕๒๐ บาท ราคาที เสนอ ๑๗,๕๒๐ บาท ลว.๖/๙/๒๕๖๒

๒๑๓ ซ้ือตู้ล่าโพงขยายเสียง ๙,๕๐๐ บาท ๙,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ที แอนด์ เจ ซาวด์ ร้าน ที แอนด์ เจ ซาวด์ ราคาต ่าสุด ๖๒/๒๕๖๒

เคลื อนที ราคาที เสนอ ๙,๕๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๕๐๐ บาท ลว.๙/๙/๒๕๖๒

                                                                           รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก    

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



๒๑๔ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๓๔,๓๕๒ บาท ๓๔,๓๕๒ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต ่าสุด ๖๓/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๓๔,๓๕๒ บาท ราคาที เสนอ ๓๔,๓๕๒ บาท ลว.๑๐/๙/๒๕๖๒

๒๑๕ ซ้ือหินคลุก ๑๓๓,๙๘๐ บาท ๑๓๓,๙๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.กิตติชัยค้าวัสดุ ร้าน ส.กิตติชัยค้าวัสดุ ราคาต ่าสุด ๖๔/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๑๓๓,๙๘๐ บาท ราคาที เสนอ ๑๓๓,๙๘๐ บาท ลว.๑๗/๙/๒๕๖๒

๒๑๖ ซ้ือวัสดุอื นๆ ๑๐,๗๔๐ บาท ๑๐,๗๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต ่าสุด ๖๕/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๑๐,๗๔๐ บาท ราคาที เสนอ ๑๐,๗๔๐ บาท ลว.๑๘/๙/๒๕๖๒

๒๑๗ ซ้ือวัสดุการเกษตร ๔๑,๐๘๐ บาท ๔๑,๐๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต ่าสุด ๖๖/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๔๑,๐๘๐ บาท ราคาที เสนอ ๔๑,๐๘๐ บาท ลว.๑๘/๙/๒๕๖๒

๒๑๘ ซ้ือวัสดุส่านักงาน ๔,๐๐๐ บาท ๔,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต ่าสุด ๖๗/๒๕๖๒

ส่านักปัด ราคาที เสนอ ๔,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๔,๐๐๐ บาท ลว.๑๘/๙/๒๕๖๒

๒๑๙ จ้างประเมินความพึงพอใจ ๒๕,๐๐๐ บาท ๒๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หมาวิทยาลัยสวนดุสิต หมาวิทยาลัยสวนดุสิต ราคาต ่าสุด ๙๖/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๒๕,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒๕,๐๐๐ บาท ลว.๒/๙/๒๕๖๒

๒๒๐ จ้างท่าป้ายไวนิล เฉพาะเจาะจง ร้านไอรีนสื อสิ งพิมพ์ ราคาต ่าสุด ๙๗/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ  บาท ลว.๒/๙/๒๕๖๒

๒๒๑ จ้างซ่อมแซมเครื อง ๙,๕๕๐ บาท ๙,๕๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์ พี คอมซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์ พี คอมซิสเต็มราคาต ่าสุด ๙๘/๒๕๖๒

คอมพิวเตอร์ ราคาที เสนอ ๙,๕๕๐ บาท ราคาที เสนอ ๙,๕๕๐ บาท ลว.๙/๙/๒๕๖๒

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก    

เลขที และวันที 

ของสัญญา 

                                                                           รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



๒๒๒ จ้างเครื องจักรปรับเกรด ๒๒,๖๐๐ บาท ๒๒,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศิริชัยค้าวัสดุ ร้านศิริชัยค้าวัสดุ ราคาต ่าสุด ๙๙/๒๕๖๒

พร้อมบดอัดงานหินคลุก ราคาที เสนอ ๒๒,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒๒,๐๐๐ บาท ลว.๙/๙/๒๕๖๒

ร้านรุ่งทิพย์การค้า

ราคาที เสนอ ๒๒,๖๕๐ บาท

ร้านรุ่งเรืองค้าวัสดุ

ราคาที เสนอ ๒๒,๖๐๐ บาท

๒๒๓ จ้างท่าป้ายไวนิลและป้าย ๒,๘๓๐ บาท ๒,๘๓๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไอรีนสื อสิ งพิมพ์ ร้านไอรีนสื อสิ งพิมพ์ ราคาต ่าสุด ๑๐๐/๒๕๖๒

อะคริลิค ราคาที เสนอ ๒,๘๓๐ บาท ราคาที เสนอ ๒,๘๓๐ บาท ลว.๑๘/๙/๒๕๖๒

๒๒๔ จ้างท่าเอกสารประกอบ ๔,๐๐๐ บาท ๔,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต ่าสุด ๑๐๑/๒๕๖๒

ค่าบรรยาย ราคาที เสนอ ๔,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๔,๐๐๐ บาท ลว.๑๘/๙/๒๕๖๒

๒๒๕ จ้างท่าป้ายกิจกรรม ๗,๙๘๐ บาท ๗,๙๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไอรีนสื อสิ งพิมพ์ ร้านไอรีนสื อสิ งพิมพ์ ราคาต ่าสุด ๑๐๒/๒๕๖๒

โครงการจิตอาสา ราคาที เสนอ ๗,๙๘๐ บาท ราคาที เสนอ ๗,๙๘๐ บาท ลว.๑๘/๙/๒๕๖๒

๒๒๖ จ้างเครื องจักร โครงการ ๘,๕๐๐ บาท ๘,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการค้า ร้านรุ่งเรืองการค้า ราคาต ่าสุด ๑๐๓/๒๕๖๒

จิตอาสา ราคาที เสนอ ๘,๕๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๘,๕๐๐ บาท ลว.๑๘/๙/๒๕๖๒

                                                                           รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก    

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



๒๒๗ จ้างเวที โครงการจิตอาสา ๒,๕๐๐ บาท ๒,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านประวัติวงษ์ ร้านประวัติวงษ์ ราคาต ่าสุด ๑๐๔/๒๕๖๒

ราคาที เสนอ ๒,๕๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๒,๕๐๐ บาท ลว.๑๘/๙/๒๕๖๒

๒๒๘ จ้างจัดพานกรวยธูปเทียน ๑,๕๕๐ บาท ๑,๕๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศิชลดอกไม้ ร้านศิชลดอกไม้ ราคาต ่าสุด ๑๐๕/๒๕๖๒

แพดอกไม้ ราคาที เสนอ ๑,๕๕๐ บาท ราคาที เสนอ ๑,๕๕๐ บาท ลว.๑๘/๙/๒๕๖๒

๒๒๙ จ้างซ่อมแซมหน้าต่าง ๑,๐๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านการุณการช่าง ร้านการุณการช่าง ราคาต ่าสุด ๑๐๖/๒๕๖๒

อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคาที เสนอ ๑,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๑,๐๐๐ บาท ลว.๒๔/๙/๒๕๖๒

๒๓๐ จ้างติดต้ังไฟฟ้าพลังงาน ๔๔๕,๕๐๐ บาท ๔๔๕,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บริษัทไทยทราฟฟิค บริษัท ไทยทราฟฟิค ราคาต ่าสุด ๒๘/๒๕๖๒

แสงอทิตย์ หมู่๑ บ้าน (ประเทศไทย) จ่ากัด (ประเทศไทย) จ่ากัด ลว.๔/๙/๒๕๖๒

เพชรเอิม ราคาที เสนอ ๔๔๕,๕๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๔๔๕,๕๐๐ บาท

หจก.พงศ์พาคิน ทราฟฟิค

ราคาที เสนอ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

หจก.เลิศพงษ์พัฒนา

ราคา ๕๑๗,๕๐๐ บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก    

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ
ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

                                                                           รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



๒๓๑ จ้างติดต้ังไฟฟ้าพลังงาน ๔๔๕,๕๐๐ บาท ๔๔๕,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บริษัทไทยทราฟฟิค บริษัท ไทยทราฟฟิค ราคาต ่าสุด ๒๙/๒๕๖๒

แสงอทิตย์ หมู่๖  บ้าน (ประเทศไทย) จ่ากัด (ประเทศไทย) จ่ากัด ลว.๔/๙/๒๕๖๒

เกาะลอย ราคาที เสนอ ๔๔๕,๕๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๔๔๕,๕๐๐ บาท

หจก.พงศ์พาคิน ทราฟฟิค

ราคาที เสนอ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

หจก.เลิศพงษ์พัฒนา

ราคา ๕๑๗,๕๐๐ บาท

๒๓๒ จ้างติดต้ังไฟฟ้าพลังงาน ๔๙๕,๐๐๐ บาท ๔๙๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บริษัทไทยทราฟฟิค บริษัท ไทยทราฟฟิค ราคาต ่าสุด ๓๐/๒๕๖๒

แสงอทิตย์ หมู่๗  (ประเทศไทย) จ่ากัด (ประเทศไทย) จ่ากัด ลว.๔/๙/๒๕๖๒

บ้านปราสาท ราคาที เสนอ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

หจก.พงศ์พาคิน ทราฟฟิค

ราคาที เสนอ ๕๕๐,๐๐๐ บาท

หจก.เลิศพงษ์พัฒนา

ราคา ๕๑๗,๕๐๐ บาท

     ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก    

เลขที และวันที 

ของสัญญา 
ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                                           รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒

วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง



๒๓๓ จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๓๐๑,๑๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพิเชษฐ์ ร้านพิเชษฐ์ ราคาต ่าสุด ๓๑/๒๕๖๒

พร้อมบดอัด หมู่๒ สายจาก ราคาที เสนอ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ลว.๔/๙/๒๕๖๒

บ้านหาดสูง - บ้านนางเอมอร ร้านรุ่งทิพย์การค้า

อินต๊ะนอน ราคาที เสนอ ๓๐๑,๑๐๐ บาท

ร้านส.กิตติชัย ค้าวัสดุ

ราคาที เสนอ ๓๐๑,๐๐๐ บาท

๒๓๔ ก่อสร้างอาคารเอนก ๕๘๘,๓๐๐ บาท ๗๐๐,๐๐๐ บาท E-bidding นางสาวองุ่น สินจิตร นางสาวองุ่น สินจิตร ราคาต ่าสุด ๓๒/๒๕๖๒

ประสค์  หมู่ที  ๔ ราคาที เสนอ ๕๘๘,๓๐๐ บาท ราคาที เสนอ ๕๘๘,๓๐๐ บาท ลว.๑๗/๙/๒๕๖๒

บริษัท พงศ์เจริญชัยคอนสตรัคชั น

จ่ากัด

ราคาที เสนอ ๖๓๐,๐๐๐ บาท

หจก.เปรมพิทักษ์ เอ็นจิเนียริ ง

ราคาที เสนอ ๖๙๕,๐๐๐ บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 

คัดเลือก    

เลขที และวันที 

ของสัญญาหรือ
ล่าดับที งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                                           รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ่าปี ๒๕๖๒





องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว.๑๙ /๑๒/๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว.๒๑/๑๒/๒๕๖๑

ลว.๑/๑๑/๒๕๖๑

ลว.๒๑/๑๒/๒๕๖๑

ลว.๒๑/๑๒/๒๕๖๑

ลว.๒๕/๑๒/๒๕๖๑

ลว.๔/๑๒/๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว.๑๐/๑/๒๕๖๒

ลว.๒๔/๑/๒๕๖๒

ลว.๒๙/๑/๒๕๖๒

ลว.๒๙ /๑/๒๕๖๒

ลว.๒๙ /๑/๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว.๒๕/๑/๒๕๖๒

ลว. ๒๘/๑๒/๒๕๖๑

ลว. ๒๘/๑๒/๒๕๖๑

ลว. ๒๘/๑๒/๒๕๖๑

ลว. ๒๘/๑๒/๒๕๖๑

ลว.๒๘ /๙/๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว.๒๘ /๙/๒๕๖๑ 

ลว.๒๘ /๙/๒๕๖๑ 

ลว ๒๕/๙/๒๕๖๑

ลว ๒๕/๙/๒๕๖๑

ลว ๒๕/๙/๒๕๖๑

ลว.๑๐/๑/๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว.๑๐/๑/๒๕๖๒

ลว ๒๕/๙/๒๕๖๑

ลว ๒๕/๙/๒๕๖๑

ลว ๒๕/๙/๒๕๖๑

ลว.๒๘ /๙/๒๕๖๑ 

ลว. ๒๘/๑๒/๒๕๖๑

ลว. ๒๘/๑๒/๒๕๖๑

ลว. ๒๘/๑๒/๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว.๒๘ /๙/๒๕๖๑ 

ลว. ๒๘/๑๒/๒๕๖๑

ลว. ๑๘/๒/๒๕๖๒

ลว. ๒๐/๒/๒๕๖๒

ลว. ๒๐/๒/๒๕๖๒

ลว. ๒๕/๒/๒๕๖๒

ลว. ๒๕/๒/๒๕๖๒

ลว.๒๖/๒/๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว ๑๑/๓/๒๕๖๒

ลว ๑๑/๓/๒๕๖๒

ลว ๑๑/๓/๒๕๖๒

ลว ๑๑/๓/๒๕๖๒

ลว ๑๒/๓/๒๕๖๒

ลว ๑๑/๓/๒๕๖๒

ลว ๑๑/๓/๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว.๒๗ มี.ค.๒๕๖๒

ลว.๒๘ มี.ค.๒๕๖๒

ลว.๑๕ มี.ค.๒๕๖๒

ลว.๑๕ มี.ค.๒๕๖๒

ลว.๒๐ มี.ค.๒๕๖๒

ลว.๒๐ มี.ค.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว.๒๐ มี.ค.๒๕๖๒

ลว.๒๑ มี.ค.๒๕๖๒

ลว. ๒๘/๑๒/๒๕๖๑

ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

ลว.๒๘ /๙/๒๕๖๑ 

ลว.๑๘/๓/๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว.๑๘/๓/๒๕๖๒

ลว ๒๖/๔/๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว.๒๘/๑๒/๒๕๖๑

ลว.๒๘/๙/๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว.๒๘/๙/๒๕๖๑

ลว.๒๘/๙/๒๕๖๑

ลว.๒๘ /๙/๒๕๖๑ 

ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

ลว. ๒๘/๑๒/๒๕๖๑

ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว.๒๘ /๙/๒๕๖๑ 

ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

ลว. ๑๔/๕/๒๕๖๒

ลว. ๑๔/๕/๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว. ๑๔/๕/๒๕๖๒

ลว. ๑๔/๕/๒๕๖๒

ลว. ๒๒/๕/๒๕๖๒

ลว. ๒๔/๕/๒๕๖๒

ลว. ๒๘/๕/๒๕๖๒

ลว. ๑๔/๕/๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว. ๑๔/๕/๒๕๖๒

ลว. ๑๔/๕/๒๕๖๒

ลว. ๑๔/๕/๒๕๖๒

ลว. ๑๗/๕/๒๕๖๒

ลว. ๑๗/๕/๒๕๖๒

ลว. ๑๗/๕/๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว. ๑๗/๕/๒๕๖๒

ลว. ๒๔/๕/๒๕๖๒

ลว. ๒๘/๕/๒๕๖๒

ลว. ๒๘/๕/๒๕๖๒

ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

ลว. ๒๘/๑๒/๒๕๖๑

ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว.๒๘ /๙/๒๕๖๑ 

ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

ลว. ๑๐/๖/๒๕๖๒

ลว. ๑๐/๖/๒๕๖๒

ลว. ๑๐/๖/๒๕๖๒

ลว. ๑๐/๖/๒๕๖๒

ลว. ๑๐/๖/๒๕๖๒

ลว. ๒๐/๖/๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว. ๖ /๖/๒๕๖๒

ลว. ๑๐/๖/๒๕๖๒

ลว. ๑๔/๖/๒๕๖๒

ลว. ๑๔/๖/๒๕๖๒

ลว. ๑๗/๖/๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว. ๑๙/๖/๒๕๖๒

ลว. ๒๗/๖/๒๕๖๒

ลว.๑๑/๖/๒๕๖๒

ลว.๒๘/๖/๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว.๒๘/๖/๒๕๖๒

ลว.๒๘/๖/๒๕๖๒

ลว.๒๘ /๖/๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว.๒๘ /๖/๒๕๖๒

ลว.๒๘/๖/๒๕๖๒

ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

ลว. ๒๘/๑๒/๒๕๖๑

ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

ลว.๒๘ /๙/๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

ลว. ๑๒/๗/๒๕๖๒

ลว. ๑๒/๗/๒๕๖๒

ลว. ๑๒/๗/๒๕๖๒

ลว. ๑๒/๗/๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว. ๑๘/๗/๒๕๖๒

ลว. ๑๘/๗/๒๕๖๒

ลว. ๒๓/๗/๒๕๖๒

ลว. ๒๓/๗/๒๕๖๒

ลว. ๒๕/๗/๒๕๖๒

ลว. ๒๕/๗/๒๕๖๒

ลว.๒๕/๗/๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว.๑๕/๗/๒๕๖๒

ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว. ๒๘/๑๒/๒๕๖๑

ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

ลว.๒๘ /๙/๒๕๖๑ 

ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว.๑๔/๘/๒๕๖๒

ลว.๒๒/๘/๒๕๖๒

ลว.๓๐/๘/๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว.๑๕/๘/๒๕๖๒

ลว.๑๙/๘/๒๕๖๒

ลว.๑๙/๘/๒๕๖๒

ลว.๒๐/๘/๒๕๖๒

ลว.๒๐/๘/๒๕๖๒

ลว.๒๐/๘/๒๕๖๒

ลว.๒๐/๘/๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว.๒๒/๘/๒๕๖๒

ลว.๒๒/๘/๒๕๖๒

ลว.๒๒/๘/๒๕๖๒

ลว.๒๑/๘/๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว.๒๑/๘/๒๕๖๒

ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

ลว. ๒๘/๑๒/๒๕๖๑

ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

ลว.๒๘ /๙/๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว. ๒๘/๙/๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว.๑๐/๙/๒๕๖๒

ลว.๑๗/๙/๒๕๖๒

ลว.๑๘/๙/๒๕๖๒

ลว.๑๘/๙/๒๕๖๒

ลว.๑๘/๙/๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว.๑๘/๙/๒๕๖๒

ลว.๑๘/๙/๒๕๖๒

ลว.๑๘/๙/๒๕๖๒

ลว.๑๘/๙/๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว.๑๘/๙/๒๕๖๒

ลว.๑๘/๙/๒๕๖๒

ลว.๒๔/๙/๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลว.๑๗/๙/๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี


