
๑ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ๕,๙๙๕ บาท ๕,๙๙๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรเซอร์วิส ร้านเพชรเซอร์วิส ราคา ๔๒/๒๕๖๕

รถยนต์ส่วนกลาง ราคาท่ีเสนอ ๕,๙๙๕ บาท ราคาท่ีเสนอ ๕,๙๙๕ บาท ต่ าสุด ลว.๗/๔/๖๕

๒ จ้างเหมาจัดหาเต็นท์ 2,000 บาท 2,000 บาท เฉพาะเจาะจง ต.น าโชค ต.น าโชค ราคา 43/๒๕๖๕

ช่วงเทศกาลสงการนต์ ราคาท่ีเสนอ 2,000 บาท ราคาท่ีเสนอ 2,000 บาท ต่ าสุด ลว.8/4/๖๕

 ปี 2565

๓ จ้างจัดท าป้าย 3,750บาท 3,750บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไอรีนส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านไอรีนส่ือส่ิงพิมพ์ ราคา ๔๔/๒๕๖๕

ช่วงเทศกาลสงการนต์ ราคาท่ีเสนอ  3,750 บาท ราคาท่ีเสนอ  3,750 บาท ต่ าสุด ลว.๘/๔/๖๕

ปี 2565

๔ จา้งเฝา้เครื่องสบูน า้ 3,240บาท 3,240บาท เฉพาะเจาะจง นายกล้าหาญ   เบ้าเจริญ นายกล้าหาญ   เบ้าเจริญ ราคา ๔๕/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ 3,240 บาท ราคาท่ีเสนอ 3,240 บาท ต่ าสุด 12/4/๖๕

๕ จ้างเฝ้าเคร่ืองสูบน  า 3,240 บาท 3,240 บาท  เฉพาะเจาะจง นายมนชัย  วงษ์นารา นายมนชัย  วงษ์นารา ราคา ๔๖/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ 3,240  บาท ราคาท่ีเสนอ 3,240  บาท ต่ าสุด ๑๒/๔/๖๕

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซื อหรือจ้าง

วงเงินท่ีจะซื อหรือจ้างล าดับท่ี วิธีซื อหรือจ้าง

        แบบ สขร.1

                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๕

                                                                                      วันท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

งานจัดซื อจัดจ้าง  ราคากลาง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก 
  โดยสรุป



๖ จ้างซ่อมแซมเคร่ือง           4,250 บาท      4,250 บาท  เฉพาะเจาะจง พลชัยแอร์  เซอร์วิส พลชัยแอร์  เซอร์วิส ราคา ๔๗/๒๕๖๕

ปรับอากาศ ราคาท่ีเสนอ 4,250  บาท ราคาท่ีเสนอ 4,250  บาท ต่ าสุด 21/๔/๖๕

๗ ซื อถุงยังชีพ ๕๑,๑๐๐ บาท ๕๑,๑๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพะเยาว์   สุวรรณศร นางสาวพะเยาว์   สุวรรณศร ราคา ๓๐/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ  ๕๑,๑๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ  ๕๑,๑๐๐ บาท ต่ าสุด ๒๙/๔/๖๕

๘ จ้างปรับปรุงแพสูบน  า 499,900 บาท 499,900 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สุภชัยการช่าง แอนด์ซัพพลายส์ หจก.สุภชัยการช่าง แอนด์ซัพพลายส์ ราคา ๑๐/๒๕๖๕

สถานีสูบน  าบ้านหาดกระจง ราคาท่ีเสนอ 499,900 บาท ราคาท่ีเสนอ 499,900  บาท ต่ าสุด ๑๑/๔/๖๕

ร้านศรีเจด็จการค้า

ราคาท่ีเสนอ ๕๑๗,๒๘๒ บาท

ร้านทองเพ็ชรค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ 527,282 บาท

9 ก่อส้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000 บาท 49๙,๘00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านทองเพ็ชรค้าวัสดุ ร้านทองเพ็ชรค้าวัสดุ ราคา ๑๑/๒๕๖๕

หมู่ 4 บ้านบึงกาฬ ราคาท่ีเสนอ 498,000 บาท ราคาท่ีเสนอ 498,000 บาท ต่ าสุด ๑๒/๔/๖๕

ร้าน ส. กิตติชัย ค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ 499,800 บาท

                                                                                      วันท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

ล าดับท่ี งานจัดซื อจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื อหรือจ้าง  ราคากลาง วิธีซื อหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซื อหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 
   โดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื อหรือจ้าง

        แบบ สขร.1

                                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๕

                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ร้านศรีเจด็จการค้า

ราคาท่ีเสนอ 499,๕00 บาท

๑๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 290,000 บาท 290,700 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเกิด รักษ์จันทร์ ร้านบุญเกิด รักษ์จันทร์ ราคา ๑๒/๒๕๖๕

เสริมเหล็กหมู่ 7 บ้านปราสาท ราคาท่ีเสนอ 290,000 บาท ราคาท่ีเสนอ 290,000 บาท ต่ าสุด ๑๒/๔/๖๕

ร้านแก้วใจค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ 290,700 บาท

ร้านศรีเจด็จการค้า

ราคาท่ีเสนอ 2๙๐,๕๐๐ บาท

11 จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง 494,000 บาท 494,000 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านกุลจุรีการค้า ร้านกุลจุรีการค้า ราคา ๑๓/๒๕๖๕

หมู่ 6 บ้านเกาะลอย ราคาท่ีเสนอ 494,000 บาท ราคาท่ีเสนอ 494,000 บาท ต่ าสุด ๒๖/๔/๖๕

ร้านศรีเจด็จการค้า 

ราคาท่ีเสนอ  495,000 บาท

นางเสาวณี    ทรัพย์สุขสมบัติ

ราคาท่ีเสนอ 494,500 บาท

 ราคากลาง วิธีซื อหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซื อหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 
  โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื อหรือจ้าง

        แบบ สขร.1

                                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๕

                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                                                      วันท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

ล าดับท่ี งานจัดซื อจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื อหรือจ้าง


