
๑ จ้างซ่อมแซมประปาหมู่บ้านหมู่ ๓ ๒๗,๐๐๐ บาท ๒๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลล์  กบินทร์บุรี ร้านเพาเวอร์ทูลล์  กบินทร์บุรี ราคา ๒๔/๒๕๖๕

 บ้านสนาม ราคาท่ีเสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท ต่่าสุด ลว.๔/๑/๖๕

๒ จ้างซ่อมแซมประปาหมู่ ๓ บ้านสนาม          ๖,๒๔๐ บาท          ๖,๒๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลล์  กบินทร์บุรี ร้านเพาเวอร์ทูลล์  กบินทร์บุรี ราคา ๒๕/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ ๖,๒๔๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๖,๒๔๐ บาท ต่่าสุด ลว.๔/๑/๖๕

๓ จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๖๔๒ บาท ๖๔๒ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนพี คอมพ์ ซิสเต็ม หจก.อาร์แอนพี คอมพ์ ซิสเต็ม ราคา ๒๖/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ ๖๔๒ บาท ราคาท่ีเสนอ ๖๔๒ บาท ต่่าสุด ลว.๑๑/๑/๖๕

๔ จ้างซ่อมแซมสวิตซ์ควบคุมไฟฟ้า ๒,๑๔๐ บาท ๒,๑๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลล์  กบินทร์บุรี ร้านเพาเวอร์ทูลล์  กบินทร์บุรี ราคา ๒๗/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ ๒,๑๔๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๒,๑๔๐ บาท ต่่าสุด ลว.๑๓/๑/๖๕

๕ จ้างท่าป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ๒,๘๘๐ บาท ๒,๘๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไอรีนส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านไอรีนส่ือส่ิงพิมพ์ ราคา ๒๘/๒๕๖๕

การห้ามท้ิงขยะและของเสีย ราคาท่ีเสนอ ๒,๘๘๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๒,๘๘๐ บาท ต่่าสุด ลว.๒๖/๑/๖๕

๖ ซ่อมแซมป้ัมประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑ ๒,๑๔๐ บาท ๒,๑๔๐บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลล์  กบินทร์บุรี ร้านเพาเวอร์ทูลล์  กบินทร์บุรี ราคา ๒๙/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ ๒,๑๔๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๒,๑๔๐ บาท ต่่าสุด ๒๘/๑/๖๕

วิธีซ้ือหรือจ้าง

        แบบ สขร.1

                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕

                                                                                      วันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

งานจัดซ้ือจัดจ้าง  ราคากลาง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก 
  โดยสรุป

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้าง

ล่าดับท่ี



๗ จ้างเหมาคนงานท่ัวไป 27,000 บาท 27,000 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพเยาว์   กันนะ นางสาวยุพเยาว์   กันนะ ราคา ๓๐/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ  ๒๗,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ   ๒๗,๐๐๐ บาท ต่ าสุด ๓๑/๑/๖๕

๘ จ้างอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน ๔๐,๐๐๐ บาท ๔๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสังวาลย์    น่้าผ้ึง นางสังวาลย์    น่้าผ้ึง ราคา ๓๑/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ  ๔๐,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ  ๔๐,๐๐๐ บาท ต่ าสุด ๓๑/๑/๖๕

๙ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ๑๑,๑๕๐ บาท ๑๑,๑๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนพี คอมพ์ ซิสเต็ม หจก.อาร์แอนพี คอมพ์ ซิสเต็ม ราคา ๑๑/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ ๑๑,๑๕๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๑๑,๑๕๐ บาท ต่ าสุด ๔/๑/๖๕

๑๐ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๕,๗๐๘.๔๕ บาท ๕,๗๐๘.๔๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ราคา ๑๒/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ ๕,๗๐๘.๔๕ บาท ราคาท่ีเสนอ ๕,๗๐๘.๔๕ บาท ต่ าสุด ๑๑/๑/๖๕

๑๑ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) ๔๘,๖๓๐ บาท ๔๘,๖๓๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนพี คอมพ์ ซิสเต็ม หจก.อาร์แอนพี คอมพ์ ซิสเต็ม ราคา ๑๓/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ ๔๘,๖๓๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๔๘,๖๓๐ บาท ต่ าสุด ๑๑/๑/๖๕

๑๒ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ๑๖,๑๔๐ บาท ๑๖,๑๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนพี คอมพ์ ซิสเต็ม หจก.อาร์แอนพี คอมพ์ ซิสเต็ม ราคา ๑๔/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ ๑๖,๑๔๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๑๖,๑๔๐ บาท ต่่าสุด ลว.๑๙/๑/๖๕

        แบบ สขร.1

                                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  ๒๕๖๕

                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                                                      วันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก 

   โดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง



๑๓ ซ้ือถุงยังชีพ ๑๕,๔๐๐ บาท ๑๕,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นาวสาวพะเยาว์   สุวรรณศร นาวสาวพะเยาว์   สุวรรณศร ราคา ๑๖/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ ๑๕,๔๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๑๕,๔๐๐ บาท ต่่าสุด ลว.๑๙/๑/๖๕

๑๔ ซ้ือเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ๓,๙๙๐ บาท ๓,๙๙๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนพี คอมพ์ ซิสเต็ม หจก.อาร์แอนพี คอมพ์ ซิสเต็ม ราคา ๑๖/๒๕๖๕

(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ราคาท่ีเสนอ ๓,๙๙๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๓,๙๙๐ บาท ต่่าสุด ลว.๒๕/๑/๖๕

๑๕ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) ๒๔,๔๔๐ บาท ๒๔,๔๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนพี คอมพ์ ซิสเต็ม หจก.อาร์แอนพี คอมพ์ ซิสเต็ม ราคา ๑๗/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ ๒๔,๔๔๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๒๔,๔๔๐ บาท ต่่าสุด ลว.๒๕/๑/๖๕

๑๖ ซ้ือระบบผลิตน้ าประปา ขนาดใหญ่ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท วอเทอร์ป๊อก จ ากัด บริษัท วอเทอร์ป๊อก จ ากัด ราคา ๑/๒๕๖๕

พร้อมติดต้ัง ราคาท่ีเสนอ ๕,๒๐๐,๐๐๐  บาท ราคาท่ีเสนอ ๕,๒๐๐,๐๐๐  บาท ต่่าสุด ลว.๕/๑/๖๕

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก 

  โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

        แบบ สขร.1

                                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕

                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                                                      วันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ


