
๑ ซื้อวัสดุสํานักงาน ๒๒,๕๗๐ บาท ๒๒,๕๗๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานณิชาภัณฑ รานณิชาภัณฑ ราคาต่ําสุด ๕/๒๕๖๖

เสนอที่ราคา ๒๒,๕๗๐ บาท เสนอที่ราคา ๒๒,๕๗๐ บาท ลว.๒/๑๑/๖๕

รานเรียนเกง

เสนอที่ราคา ๒๓,๕๕๙ บาท

รานชัยสินพาณิชย

เสนอที่ราคา ๒๓,๑๓๙ บาท

๒ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ๒,๐๘๘ บาท ๒,๐๘๘ บาท เฉพาะเจาะจง เพาเวอรทูลส กบินทรบุรี เพาเวอรทูลส กบินทรบุรี ราคาต่ําสุด ๖/๒๕๖๖

เสนอที่ราคา ๒,๐๘๘ บาท เสนอที่ราคา ๒,๐๘๘ บาท ลว.๗/๑๑/๖๕

๓ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ๓,๙๖๐ บาท ๓,๙๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อารแอนดพี คอมพซิสเต็ม หจก.อารแอนดพี คอมพซิสเต็ม ราคาต่ําสุด ๗/๒๕๖๖

เสนอที่ราคา ๓,๙๖๐ บาท เสนอที่ราคา ๓,๙๖๐ บาท ลว.๑๐/๑๑/๖๕

งานจัดซื้อจัดจาง  ราคากลาง

เหตุผลที่

คัดเลือก 

   โดย

สรุป

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง

        แบบ สขร.1

                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

                                                                       วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่ วิธีซื้อหรือจาง



๔ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ๗,๘๐๐ บาท ๗,๘๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อารแอนดพี คอมพซิสเต็ม หจก.อารแอนดพี คอมพซิสเต็ม ราคาต่ําสุด ๘/๒๕๖๖

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) เสนอที่ราคา ๗,๘๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๗,๘๐๐ บาท ลว.๑๔/๑๑/๖๕

รานเฟรนด 39

เสนอที่ราคา ๙,๐๐๐ บาท

รานปราจีน 108-1900

เสนอที่ราคา ๘,๖๐๐ บาท

๕ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ๑๘,๓๒๐ บาท ๑๘,๓๒๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อารแอนดพี คอมพซิสเต็ม หจก.อารแอนดพี คอมพซิสเต็ม ราคาต่ําสุด ๙/๒๕๖๖

(กองคลัง) เสนอที่ราคา ๑๘,๓๒๐ บาท เสนอที่ราคา ๑๘,๓๒๐ บาท ลว.๑๖/๑๑/๖๕

รานเฟรนด 39

เสนอที่ราคา ๑๙,๖๔๐ บาท

รานปราจีน 108-1900

เสนอที่ราคา ๑๙,๖๖๐ บาท

                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

        แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕      

                                                                    วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่

เหตุผลที่

คัดเลือก 

   โดย

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๖ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ๒๔,๒๗๐ บาท ๒๔,๒๗๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อารแอนดพี คอมพซิสเต็ม หจก.อารแอนดพี คอมพซิสเต็ม ราคาต่ําสุด ๑๐/๒๕๖๖

(กองชาง) เสนอที่ราคา ๒๔,๒๗๐ บาท เสนอที่ราคา ๒๔,๒๗๐ บาท ลว.๑๗/๑๑/๖๕

รานปราจีน 108-1900

เสนอที่ราคา ๒๖,๑๔๐ บาท

รานเฟรนด 39

เสนอที่ราคา ๒๕,๖๖๐ บาท

๗ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร ๓๗,๑๐๐ บาท ๓๗,๑๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานทรัพยหิรัญรุงเรืองกิจ รานทรัพยหิรัญรุงเรืองกิจ ราคาต่ําสุด ๑๑/๒๕๖๖

เสนอที่ราคา ๓๗,๑๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๓๗,๑๐๐ บาท ลว.๒๒/๑๑/๖๕

                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

        แบบ สขร.1

                                                        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕      

                                                                    วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ



๑ จางจัดทําปายไวนิล โครงการ ๗๕๐ บาท ๗๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานไอรีน สื่อสิ่งพิมพ รานไอรีน สื่อสิ่งพิมพ ราคาต่ําสุด ๔/๒๕๖๖

ถังขยะเปยกลดโลกรอน เสนอที่ราคา ๗๕๐ บาท เสนอที่ราคา ๗๕๐ บาท ลว.๓/๑๑/๖๕

๒ จางซอมแซมรถยนต ๑,๒๐๐ บาท ๑,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง สถาพร ชัยแอร สถาพร ชัยแอร ราคาต่ําสุด ๕/๒๕๖๖

บบ 1024 เสนอที่ราคา ๑,๒๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๑,๒๐๐ บาท ลว.๗/๑๑/๖๕

๓ จางเหมาทําตรายาง ๑,๕๓๐ บาท ๑,๕๓๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานเจมสสปอรต รานเจมสสปอรต ราคาต่ําสุด ๖/๒๕๖๖

เสนอที่ราคา ๑,๕๓๐ บาท เสนอที่ราคา ๑,๕๓๐ บาท ลว.๗/๑๑/๖๕

๔ จางซอมเครื่องพิมพ ๒,๕๙๐ บาท ๒,๕๙๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อารแอนดพี คอมพซิสเต็ม หจก.อารแอนดพี คอมพซิสเต็ม ราคาต่ําสุด ๗/๒๕๖๖

เสนอที่ราคา ๒,๕๙๐ บาท เสนอที่ราคา ๒,๕๙๐ บาท ลว.๒๙/๑๑/๖๕

                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

     ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

        แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕      

                                                                    วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ



เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ๑๐๔/๒๕๖๕

ลว.๓๐/๙/๖๕

เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ๑๐๕/๒๕๖๕

ลว.๓๐/๙/๖๕

เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ๑๐๖/๒๕๖๕

ลว.๓๐/๙/๖๕

เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ๑๐๗/๒๕๖๕

ลว.๓๐/๙/๖๕

เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ๑๐๘/๒๕๖๕

ลว.๓๐/๙/๖๕

                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                                    วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่

        แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕      

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
     ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ



                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๕

                                                                    วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
     ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ



                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๓ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค ๔๙๙,๖๐๐ บาท ๔๙๙,๖๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานชนิสรา รานชนิสรา ราคา ๒๙/๒๕๖๕

และหองน้ําเอนกประสงค เสนอที่ราคา ๔๙๘,๐๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๔๙๘,๐๐๐ บาท ต่ําสุด ลว.๒๘/๙/๖๕

รานรุงทิพยการคา

เสนอที่ราคา ๔๙๙,๕๐๐ บาท

นางประมวล ปลื้มใจ

เสนอที่ราคา ๔๙๙,๐๐๐ 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

                                                                    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

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


	กันยายน65

