
๑ จางซอมและบํารุงซอมแซม ๓,๗๘๐ บาท ๓,๗๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง เพาเวอรทูลส กบินทรบุรี เพาเวอรทูลส กบินทรบุรี ราคา ๗๗/๒๕๖๕

เครื่องตัดหญาแบบสาย ราคาที่เสนอ  ๓,๗๘๐ บาท ราคาที่เสนอ  ๓,๗๘๐ บาท ต่ําสุด ลว.๔/๘/๖๕

๒ จางเหมาทําปายไวนิล    ๓,๑๔๐ บาท    ๓,๑๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ ราคา ๗๘/๒๕๖๕

พระพันปหลวง ราคาที่เสนอ    ๓,๑๔๐ บาท ราคาที่เสนอ    ๓,๑๔๐ บาท ต่ําสุด ลว.๘/๘/๖๕

๓ จางเหมาทําปายไวนิล วันแม ๑,๑๒๕ บาท ๑,๑๒๕ บาท เฉพาะเจาะจง รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ ราคา ๗๙/๒๕๖๕

ราคาที่เสนอ    ๑,๑๒๕ บาท ราคาที่เสนอ    ๑,๑๒๕ บาท ต่ําสุด ลว.๙/๘/๖๕

๔ จางเหมาเครื่องจักรกลขุดดิน ๘๔,๐๐๐ บาท ๘๔,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียงใจ แยมศรี นายสุวรรณ รักษพิจันทร ราคา ๘๐/๒๕๖๕

ซอมแซมทอระบายน้ํา ราคาที่เสนอ   ๘๖,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ   ๘๔,๐๐๐ บาท ต่ําสุด ลว.๒๒/๘/๖๕

นายสุวรรณ รักษพิจันทร

ราคาที่เสนอ   ๘๔,๐๐๐ บาท

รานรุงทิพย การคา

ราคาที่เสนอ   ๘๕,๐๐๐ บาท

งานจัดซื้อจัดจาง  ราคากลาง

เหตุผลที่

คัดเลือก 

   โดย

สรุป

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

        แบบ สขร.1

                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

                                                                       วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่ วิธีซื้อหรือจาง



๕ จางจัดทําเอกสารประกอบ ๒,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ราน พ.สุวรรณศร ราน พ.สุวรรณศร ต่ําสุด ๘๑/๒๕๖๕

บรรยาย หาดนางแกว ราคาที่เสนอ ๒,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒,๐๐๐ บาท ลว.๑๙/๘/๖๔

รวมใจคัดแยกขยะ

๖ จางจัดทําปายโครงการ ๗๕๐ บาท ๗๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ ราคา ๘๒/๒๕๖๕

หาดนางแกว รวมใจคัดแยก ราคาที่เสนอ    ๗๕๐ บาท ราคาที่เสนอ    ๗๕๐ บาท ต่ําสุด ลว.๑๙/๘/๖๕

ขยะ

๗ จางจัดทําปาย โครงการจิต ๗๕๐ บาท ๗๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ ราคา ๘๓/๒๕๖๕

อาสา "เราทําความ ดี ดวย ราคาที่เสนอ    ๗๕๐ บาท ราคาที่เสนอ    ๗๕๐ บาท ต่ําสุด ลว.๒๕/๘/๖๕

หัวใจ"

๘ จางแรงงานฉีดพนหมอกควัน         ๒,๙๑๖ บาท         ๒,๙๑๖ บาท เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร แสงคุรัง นายธนภัทร แสงคุรัง ราคา ๘๔/๒๕๖๕

กําจัดยุงลาย พาหะนําโรค ราคาที่เสนอ ๒,๙๑๖ บาท ราคาที่เสนอ ๒,๙๑๖ บาท ต่ําสุด ลว.๒๖/๘/๖๕

๙ จางแรงงานฉีดพนหมอกควัน         ๒,๙๑๖ บาท         ๒,๙๑๖ บาท เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน สังฆะพุฒ นายธนวัฒน สังฆะพุฒ ราคา ๘๕/๒๕๖๕

กําจัดยุงลาย พาหะนําโรค ราคาที่เสนอ ๒,๙๑๖ บาท ราคาที่เสนอ ๒,๙๑๖ บาท ต่ําสุด ลว.๒๖/๘/๖๕

                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

        แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕      

                                                                    วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่

เหตุผลที่

คัดเลือก 

   โดย

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑๐ จางแรงงานฉีดพนหมอกควัน         ๒,๙๑๖ บาท         ๒,๙๑๖ บาท เฉพาะเจาะจง นายนพรัตน ศรีกวาง นายนพรัตน ศรีกวาง ราคา ๘๖/๒๕๖๕

กําจัดยุงลาย พาหะนําโรค ราคาที่เสนอ ๒,๙๑๖ บาท ราคาที่เสนอ ๒,๙๑๖ บาท ต่ําสุด ลว.๒๖/๘/๖๕

๑๑ จางแรงงานฉีดพนหมอกควัน         ๒,๙๑๖ บาท         ๒,๙๑๖ บาท เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์ พุทธสังข นายทวีศักดิ์ พุทธสังข ราคา ๘๗/๒๕๖๕

กําจัดยุงลาย พาหะนําโรค ราคาที่เสนอ ๒,๙๑๖ บาท ราคาที่เสนอ ๒,๙๑๖ บาท ต่ําสุด ลว.๒๖/๘/๖๕

๑๒ จางเหมาเครื่องจักรกลขุดดิน ๘๘,๐๐๐ บาท ๘๘,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานทองเพ็ชรคาวัสดุ รานทองเพ็ชรคาวัสดุ ราคา ๘๘/๒๕๖๕

ซอมแซมทอระบายน้ํา ราคาที่เสนอ ๘๘,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๘๘,๐๐๐ บาท ต่ําสุด ลว.๓๐/๘/๖๕

นางสาวประมวล ปลื้มใจ

ราคาที่เสนอ ๘๙,๐๐๐ บาท

นางสาวเพียงใจ แยมศรี

ราคาที่เสนอ ๙๐,๐๐๐ บาท

๑๓ จางซอมแซมกลองออโต ๗,๒๐๐ บาท ๗,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานเพาเวอรทูลส กบินทรบุรี รานเพาเวอรทูลส กบินทรบุรี ราคา ๘๙/๒๕๖๕

สวิทย ระบบเปด-ปด ราคาที่เสนอ ๗,๒๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๗,๒๐๐ บาท ต่ําสุด ลว.๓๑/๘/๖๕

แสงแดด

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

                                                                   วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
     ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ



                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑๔ จางทําปายไวนิลโครงการลด ๖,๐๐๐ บาท ๖,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานไอรีน สื่อสิ่งพิมพ รานไอรีน สื่อสิ่งพิมพ ราคา ๙๐/๒๕๖๕

ละ เลิก การใชภาชนะโฟม ราคาที่เสนอ ๖,๐๐๐บาท ราคาที่เสนอ ๖,๐๐๐บาท ต่ําสุด ลว.๓๑/๘/๖๕

บรรจุอาหาร

     ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๕

                                                                    วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ



                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑ ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ ๔,๔๐๐ บาท ๔,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บริษัททรัพยเจริญเครื่องเขียนจํากัดบริษัททรัพยเจริญเครื่องเขียนจํากัด ราคา ๕๓/๒๕๖๕

ระดับปฐมวัย ราคาที่เสนอ ๔,๔๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔,๔๐๐ บาท ต่ําสุด ลว.๓/๘/๖๕

๒ ซื้อวัสดุตกแตงสถานที่โครง ๘,๔๖๐ บาท ๘,๔๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานณิชาภัณฑ รานณิชาภัณฑ ราคา ๕๔/๒๕๖๕

การจัดกิจกรรมเฉลิม ราคาที่เสนอ ๘,๔๖๐ บาท ราคาที่เสนอ ๘,๔๖๐ บาท ต่ําสุด ลว.๘/๘/๖๕

พระเกียรติฯ รานชัยสินพาณิชย

ราคาที่เสนอ ๘,๗๕๐ บาท

รานเรียนเกง

ราคาที่เสนอ ๘,๗๓๐ บาท

๓ ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ๖,๑๖๓.๒๐ บาท ๖,๑๖๓.๒๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานศักดิ์การไฟฟา รานศักดิ์การไฟฟา ราคา ๕๕/๒๕๖๕

ราคาที่เสนอ ๖,๑๖๓.๒๐ บาท ราคาที่เสนอ ๖,๑๖๓.๒๐ บาท ต่ําสุด ลว.๘/๗/๖๕

                                                                    วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๕

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
     ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ



                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑ จางกอสราง ถนนคอนกรีต ๙๘๐,๐๐๐ บาท ๙๘๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ที.เอ็น ศรีมหาโพธิ หจก.ที.เอ็น ศรีมหาโพธิ ราคา ๒๐/๒๕๖๕

เสริมเหล็ก หมูที่ ๖ บาน ราคาที่เสนอ ๙๖๙,๙๙๙ บาท ราคาที่เสนอ ๙๖๙,๙๙๙ บาท ต่ําสุด ลว.๙/๘/๖๕

เกาะลอย บริษัท สงวนการโยธา

ราคาที่เสนอ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒ จางปรับปรุงถนนดินลูกรัง ๓๖๐,๐๐๐ บาท ๓๖๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานภักดีการคา รานภักดีการคา ราคา ๒๒/๒๕๖๕

พรอมบดอัดบานเพชรเอิม ราคาที่เสนอ ๓๕๘,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๓๕๘,๐๐๐ บาท ต่ําสุด ลว.๑๘/๘/๖๕

รานกุลจุรีการคา

ราคาที่เสนอ ๓๕๘,๕๐๐ บาท

รานรุงเรืองคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๓๖๐,๐๐๐ บาท

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๕

                                                                    วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
     ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ



                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๓ จางปรับปรุงถนนดินลูกรัง ๓๖๐,๐๐๐ บาท ๓๖๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานภักดีการคา รานกุลจุรีการคา ราคา ๒๒/๒๕๖๕

พรอมบดอัดบานเพชรเอิม ราคาที่เสนอ ๓๕๘,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๓๕๘,๕๐๐ บาท ต่ําสุด ลว.๑๘/๘/๖๕

รานกุลจุรีการคา

ราคาที่เสนอ ๓๕๘,๕๐๐ บาท

รานรุงเรืองคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๓๖๐,๐๐๐ บาท

๔ จางกอสราง ลานกีฬา ๒๕๗,๘๐๐ บาท ๒๕๗,๘๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานรุงเรืองคาวัสดุ รานรุงเรืองคาวัสดุ ราคา ๒๓/๒๕๖๕

คอนกรีตเสริมเหล็ก ราคาที่เสนอ ๒๕๖,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๕๖,๐๐๐ บาท ต่ําสุด ลว.๑๘/๘/๖๕

รานกุลจุรีการคา

ราคาที่เสนอ ๒๕๗,๓๐๐ บาท

รานรุงทิพยการคา 

ราคาที่เสนอ ๒๕๗,๘๐๐ บาท

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๕

                                                                    วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
     ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๕ กอสรางถนน คอนกรีตเสริม ๑๕๗,๒๐๐ บาท ๑๕๗,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานรุงเรืองคาวัสดุ รานรุงเรืองคาวัสดุ ราคา ๒๔/๒๕๖๕

เหล็ก หมู ๓ บานซง ราคาที่เสนอ ๑๕๖,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑๕๖,๐๐๐ บาท ต่ําสุด ลว.๑๘/๘/๖๕

รานแกวใจคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๑๕๖,๕๐๐ บาท

รานสุทินคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๑๕๗,๐๐๐ บาท

๖ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ๔๙๕,๐๐๐ บาท ๔๙๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานภักดีการคา รานภักดีการคา ราคา ๒๕/๒๕๖๕

เหล็ก บานปราสาท ราคาที่เสนอ ๔๙๓,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔๙๓,๐๐๐ บาท ต่ําสุด ลว.๑๘/๘/๖๕

รา้นแกว้ใจคา้วสัดุ

ราคาที่เสนอ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

นางประมวล ปลื้มใจ

ราคาที่เสนอ ๔๙๔,๐๐๐ บาท

                                                                    วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
     ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๕



                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๗ จางปลูกตนไม ๔๙๘,๐๐๐ บาท ๔๙๘,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานสวนมั่งมีพันธไม รานนิตยา ราคา ๒๖/๒๕๖๕

ราคาที่เสนอ ๕๑๔,๕๘๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔๙๘,๐๐๐ บาท ต่ําสุด ลว.๓๑/๘/๖๕

รานนิตยา

ราคาที่เสนอ ๔๙๘,๐๐๐ บาท

รานนิยมวัสดุกอสราง

ราคาที่เสนอ ๕๐๗,๑๓๐ บาท  

เหตุผลที่

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๕

                                                                    วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
     ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๕

                                                                    วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
     ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
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