
๑ จ้างแรงงานท่ัวไป ๒๗,๐๐๐ บาท ๒๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพเยาว์  กันนะ นางสาวยุพเยาว์  กันนะ ราคา ๕/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท ต่่าสุด ลว.๑/๑๑/๖๔

๒ จ้างตัดหญ้าและรดน ่าต้นไม้       ๓๒๗,๐๐๐ บาท       ๓๒๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนิตยา ร้านนิตยา ราคา ๖/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ  ๓๒๗,๐๐๐  บาท ราคาท่ีเสนอ  ๓๒๗,๐๐๐  บาท ต่่าสุด ลว.๑/๑๑/๖๔

ร้านสุมลการค้า

ราคาท่ีเสนอ  ๓๔๐,๐๐๐  บาท

ร้านนิยมวัสดุก่อสร้าง

ราคาท่ีเสนอ  ๓๓๕,๐๐๐  บาท

๓ จ้างซ่อมแซมระบบประปาบ้านสนาม ๔,๗๓๑ บาท ๔,๗๓๑ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลล์ กบินทร์บุรี ร้านเพาเวอร์ทูลล์ กบินทร์บุรี ราคา ๘/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ  ๔,๗๓๑ บาท ราคาท่ีเสนอ  ๔,๗๓๑ บาท ต่่าสุด ลว.๘/๑๑/๖๔

๔ จ้างท่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก ๓๐,๐๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ ร้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ ราคา ๙/๒๕๖๕

พร้อมไม้อัด ราคาท่ีเสนอ ๓๐,๐๐๐   บาท ราคาท่ีเสนอ ๓๐,๐๐๐   บาท ต่่าสุด ลว๑๖/๑๑/๖๔

๕ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง      ๒,๑๓๕  บาท      ๒,๑๓๕  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรเซอร์วิส ร้านเพชรเซอร์วิส ราคา ๑๐/๒๕๖๕

กข ๓๖๐๕ ปราจีนบุรี ราคาท่ีเสนอ ๒,๑๓๕  บาท ราคาท่ีเสนอ ๒,๑๓๕  บาท ต่่าสุด ลว.๑๖/๑๑/๖๔

   

ล่าดับท่ี วิธีซื อหรือจ้าง

        แบบ สขร.1

                                          องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                         สรุปผลการด่าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๔

                                                                       วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

งานจัดซื อจัดจ้าง  ราคากลาง
เหตุผลท่ี

คัดเลือก 

   โดย

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื อหรือจ้าง

วงเงินท่ีจะซื อหรือ

จ้าง



๖ จ้างซ่อมแซมประปาซื อป้ัมบาดาล    ๒๑,๙๔๕.๗๐ บาท    ๒๑,๙๔๕.๗๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลล์ กบินทร์บุรี ร้านเพาเวอร์ทูลล์ กบินทร์บุรี ราคา ๑๑/๒๕๖๕

หมู่ ๖ บ้านเกาะลอย ราคาท่ีเสนอ ๒๑,๙๔๕.๗๐  บาท ราคาท่ีเสนอ ๒๑,๙๔๕.๗๐  บาท ต่่าสุด ลว.๑๙/๑๑/๖๔

๗ จ้างเหมาซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ๒,๑๔๐ บาท ๒,๑๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลล์ กบินทร์บุรี ร้านเพาเวอร์ทูลล์ กบินทร์บุรี ราคา ๑๒/๒๕๖๕

หมู่ ๑ บ้านเพชรเอิม ราคาท่ีเสนอ ๒,๑๔๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๒,๑๔๐ บาท ต่่าสุด ลว.๑๙/๑๑/๖๔

๘ จ้างท่าตรายางเพ่ือใช้เก่ียวกับ ๑,๒๐๐ บาท ๑,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไอรีนส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านไอรีนส่ือส่ิงพิมพ์ ราคา ๑๓/๒๕๖๕

การเลือกตั ง ราคาท่ีเสนอ ๑,๒๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๑,๒๐๐ บาท ต่่าสุด ลว.๒๓/๑๑/๖๔

๙ จ้างซ่อมแซมรถยนต์       ๔,๔๔๐ บาท       ๔,๔๔๐ บาท    เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรเซอร์วิส ร้านเพชรเซอร์วิส ราคา ๑๔/๒๕๖๕

รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ราคาท่ีเสนอ ๔,๔๔๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๔,๔๔๐ บาท ต่่าสุด ลว.๒๓/๑๑/๖๔

๑๐ จ้างจัดหาเต็นท์ส่าหรับการเลือกตั ง ๓,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.น่าโชค ร้าน ต.น่าโชค ราคา ๑๕/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ ๓,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๓,๐๐๐ บาท ต่่าสุด ลว.๒๔/๑๑/๖๔

๑๑ จ้างท่าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ ๓๕,๒๘๐ บาท ๓๕,๒๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไอรีนส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านไอรีนส่ือส่ิงพิมพ์ ราคา ๑๖/๒๕๖๕

เก่ียวกับการเลือกตั ง ราคาท่ีเสนอ ๓๕,๒๘๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๓๕,๒๘๐ บาท ต่่าสุด ลว.๒๔/๑๑/๖๔

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื อหรือจ้าง

                                                                    วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

ล่าดับท่ี
เหตุผลท่ี

คัดเลือก 

   โดย

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

งานจัดซื อจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซื อหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซื อหรือจ้าง

ค

        แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการด่าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔        



                                          องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑๒ ซื อถุงยังชีพ (น ่าท่วม) ๒๗๘,๔๐๐ บาท ๒๗๘,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพะเยาว์  สุวรรณศร นางสาวพะเยาว์  สุวรรณศร ราคา ๔/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ ๒๗๘,๔๐๐บาท ราคาท่ีเสนอ ๒๗๘,๔๐๐ บาท ต่่าสุด ลว.๑/๑๑/๖๔

๑๓ ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) ๒๕,๐๐๐ บาท ๒๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์ พีคอมพ์ซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์ พีคอมพ์ซิสเต็ม ราคา ๕/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ ๒๕,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๒๕,๐๐๐ บาท ต่่าสุด ลว.๔/๑๑/๖๔

ร้าน ปราจีน ๑๐๘ - ๑๐๙

ราคาท่ีเสนอ ๒๖,๕๖๐ บาท

ร้านเฟรนด์ ๓๙

ราคาท่ีเสนอ ๒๖,๕๒๐ บาท

๑๔ ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)    ๑๓,๔๐๐ บาท    ๑๓,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พีคอมพ์ซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์พีคอมพ์ซิสเต็ม ราคา ๖/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ ๑๓,๔๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๑๓,๔๐๐ บาท ต่่าสุด ลว.๕/๑๑/๖๔

๒๐ ซื อวัสดุอุปกรณ์ ส่าหรับเจ้าหน้าท่ี ๑๔,๔๔๕ บาท ๑๔,๔๔๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลล์ กบินทร์บุรี ร้านเพาเวอร์ทูลล์ กบินทร์บุรี ราคา ๗/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ ๑๔,๔๔๕ บาท ราคาท่ีเสนอ ๑๔,๔๔๕ บาท ต่่าสุด ลว.๑๖/๑๑/๖๔

๒๑ ซื อหินคลุก ๕,๒๕๖ บาท ๕,๒๕๖ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนิยมวัสดุก่อสร้าง ร้านนิยมวัสดุก่อสร้าง ราคา ๘/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ ๕,๒๕๖ บาท ราคาท่ีเสนอ ๕,๒๕๖ บาท ต่่าสุด ลว.๒๒/๑๑/๖๔

๒๒ ซ่ือวัสดุเลือกตั ง ๑๓๘,๗๑๗ บาท ๑๓๘,๗๑๗ บาท เฉพาะเจาะจง นายวรพจน์  ช่านาญปืน นายวรพจน์  ช่านาญปืน ราคา ๙/๒๕๖๕

งานจัดซื อจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซื อหรือ

จ้าง
     ราคากลาง วิธีซื อหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื อหรือจ้าง

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการด่าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

                                                                   วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

ล่าดับท่ี
เหตุผลท่ี

คัดเลือก 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ



ราคาท่ีเสนอ ๑๓๘,๗๑๗ บาท ราคาท่ีเสนอ ๑๓๘,๗๑๗ บาท ต่่าสุด ลว.๒๔/๑๑/๖๔

๒๓ ซื อนมโรงเรียน ๒๒๕,๑๙๒.๕๔ บาท ๒๒๕,๑๙๒.๕๔ บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน ่าเย็น สหกรณ์โคนมวังน ่าเย็น ราคา ๑/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ ๒๒๕,๑๙๒.๕๔ บาท ราคาท่ีเสนอ ๒๒๕,๑๙๒.๕๔ บาท ต่่าสุด ลว.๓๐/๑๑/๖๔

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

        แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการด่าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔        

                                          องค์การบริหารส่วนต่าบลหาดนางแก้ว อ่าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                                    วันท่ี ๓๐  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื อหรือจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ
ล่าดับท่ี      ราคากลาง วิธีซื อหรือจ้างงานจัดซื อจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซื อหรือ

จ้าง


