
๑ จ้างท าป้ายไวนิล  ๓,๖๐๐ บาท  ๓,๖๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไอรีนส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านไอรีนส่ือส่ิงพิมพ์ ราคา ๑/๒๕๖๕

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน  าท่วม ราคาท่ีเสนอ  ๓,๖๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ  ๓,๖๐๐ บาท ต่ าสุด ลว.๔/๑๐/๖๔

๒ จ้างเหมาเช่าเต็นท์        ๑๘,๐๐๐ บาท        ๑๘,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านประวัติวงษ์ ร้านประวัติวงษ์ ราคา ๒/๒๕๖๕

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน  าท่วม ราคาท่ีเสนอ ๑๘,๐๐๐  บาท ราคาท่ีเสนอ ๑๘,๐๐๐  บาท ต่ าสุด ลว.๔/๑๐/๖๔

๓ จ้างท าป้ายไวนิล ๕,๗๖๐ บาท ๕,๗๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไอรีนส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านไอรีนส่ือส่ิงพิมพ์ ราคา ๓/๒๕๖๕

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั ง ราคาท่ีเสนอ ๕,๗๖๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๕,๗๖๐ บาท ต่ าสุด ลว.๕/๑๐/๖๔

๔ จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โครงการช่วยเหลือ ๒๘,๐๐๐ บาท ๒๘,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านประวัติวงษ์ ร้านประวัติวงษ์ ราคา ๔/๒๕๖๕

ผู้ประสบอุทกภัย ราคาท่ีเสนอ  ๒๘,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ  ๒๘,๐๐๐ บาท ต่ าสุด ลว.๑๙/๑๐/๖๔

๕ ซื อถุงยังชีพ ๒๕,๙๐๐  บาท ๒๕,๙๐๐  บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพะเยาว์  สุวรรณศร นางสาวพะเยาว์  สุวรรณศร ราคา ๑/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ  ๒๕,๙๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ  ๒๕,๙๐๐ บาท ต่ าสุด ลว.๘/๑๐/๖๔

๖ ซื อวัสดุอุปกรณ์ ๑๕,๒๐๕ บาท ๑๕,๒๐๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ราคา ๒/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ  ๑๕,๒๐๕บาท ราคาท่ีเสนอ  ๑๕,๒๐๕บาท ต่ าสุด ลว.๒๑/๑๐/๖๔

๗ ซื อถุงยังชีพ ๓๘,๕๐๐ บาท ๓๘,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพะเยาว์     สุวรรณศร นางสาวพะเยาว์     สุวรรณศร ราคา ๓/๒๕๖๕

วิธีซื อหรือจ้าง

        แบบ สขร.1

                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๔

                                                                                      วันท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

งานจัดซื อจัดจ้าง  ราคากลาง
เหตุผลท่ี

คัดเลือก 

   โดย

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื อหรือจ้าง

วงเงินท่ีจะซื อหรือ

จ้าง
ล าดับท่ี



ราคาท่ีเสนอ ๓๘,๕๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๓๘,๕๐๐ บาท ต่ าสุด ลว.๒๑/๑๐/๖๔

๘ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ๓๘๔,๐๐๐ บาท ๓๘๖,๓๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเรือนค้าวัสดุ ร้านบุญเรือนค้าวัสดุ ราคา ๑/๒๕๖๕

เสริมเหล็ก หมู่ ๑ บ้านเพชรเอิม ราคาท่ีเสนอ ๓๘๔,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๓๘๔,๐๐๐ บาท ต่ าสุด ลว.๑๘/๑๐/๖๔

ร้านรุ่งทิพย์การค้า

ราคาท่ีเสนอ ๓๘๔,๕๐๐ บาท

ร้านส. กิตติชัยค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ ๓๘๖,๓๐๐ บาท

๙ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ๔๓๒,๐๐๐ บาท ๔๓๓,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเรือนค้าวัสดุ ร้านบุญเรือนค้าวัสดุ ราคา ๑/๒๕๖๕

เสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านหาดสูง ราคาท่ีเสนอ ๔๓๒,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๔๓๒,๐๐๐ บาท ต่ าสุด ลว.๑๘/๑๐/๖๔

ร้านรุ่งเรือง การค้า

ราคาท่ีเสนอ ๔๓๓,๓๐๐ บาท

๑๐ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔๙๗,๐๐๐ บาท ๔๙๙,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองค้าวัสดุ ร้านรุ่งเรืองค้าวัสดุ ราคา ๓/๒๕๖๕

หมู่ ๓ บ้านซ่ง ราคาท่ีเสนอ ๔๙๗,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๔๙๗,๐๐๐ บาท ต่ าสุด ลว.๑๙/๑๐/๖๔

ร้านศิริชัยค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ ๔๙๘,๐๐๐ บาท

นางสาวเพียงใจ แย้มศรี

ราคาท่ีเสนอ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

        แบบ สขร.1

                                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๔

                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                                                      วันท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ล าดับท่ี งานจัดซื อจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซื อหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซื อหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื อหรือจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ



๑๑ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ๔๙๗,๐๐๐ บาท ๔๙๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรจน์ การค้า ร้านรุ่งโรจน์ การค้า ราคา ๔/๒๕๖๕

เสริมเหล็ก หมู่ ๔ บ้านหนองกง ราคาท่ีเสนอ ๔๙๗,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๔๙๗,๐๐๐บาท ต่ าสุด ลว.๑๙/๑๐/๖๔

ร้านแก้วใจค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ ๔๙๘,๐๐๐ บาท

นางสาวเพียงใจ แย้มศรี

ราคาท่ีเสนอ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

๑๒ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔๙๖,๐๐๐  บาท ๔๙๗,๖๐๐  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรจน์ค้าวัสดุ ร้านรุ่งโรจน์ค้าวัสดุ ราคา ๕/๒๕๖๕

หมู่ ๕ บ้านเขาดิน ราคาท่ีเสนอ ๔๙๖,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๔๙๖,๐๐๐ บาท ต่ าสุด ลว.๑๙/๑๐/๖๔

ร้านศรีเจด็จการค้า

ราคาท่ีเสนอ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

ร้านสิริชัยค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ ๔๙๗,๖๐๐ บาท

๑๓ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔๙๗,๐๐๐  บาท ๔๙๙,๔๐๐  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเรือนค้าวัสดุ ร้านบุญเรือนค้าวัสดุ ราคา ๖/๒๕๖๕

หมู่ ๖ บ้านเกาะลอย ราคาท่ีเสนอ ๔๙๗,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๔๙๗,๐๐๐ บาท ต่ าสุด ลว.๒๐/๑๐/๖๔

ร้านสมพงษ์ค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ ๔๙๘,๐๐๐ บาท

ร้านรุ่งทิพย์การค้า

ราคาท่ีเสนอ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

๑๔ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔๙๗,๐๐๐  บาท ๔๙๙,๔๐๐  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วใจค้าวัสดุ ร้านแก้วใจค้าวัสดุ ราคา ๗/๒๕๖๕

        แบบ สขร.1

                                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๔

                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                                                      วันท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔



หมู่ ๗ บ้านปราสาท ราคาท่ีเสนอ ๔๙๗,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๔๙๗,๐๐๐ บาท ต่ าสุด ลว.๒๐/๑๐/๖๔

ร้านบุญเรือนค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ ๔๙๘,๐๐๐ บาท

ร้านเจด็จการค้า

ราคาท่ีเสนอ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

๑๕ ซ่อมแซมคลองส่งน  า สถานีบ้าน ๔๙๓,๐๐๐  บาท ๔๙๕,๘๐๐  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรรุ่งเรือง การค้า ร้านเพชรรุ่งเรือง การค้า ราคา ๘/๒๕๖๕

หาดกระจง ราคาท่ีเสนอ ๔๙๓,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๔๙๓,๐๐๐ บาท ต่ าสุด ลว.๒๕/๑๐/๖๔

ร้านรุ่งโรจน์การค้า

ราคาท่ีเสนอ ๔๙๔,๐๐๐ บาท

ร้านศิริชัยค้าวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

๑๖ จ้างเช่าพื นท่ีเก็บข้อมูลระบบสาร ๗,๐๐๐ บาท ๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บ๊ิกบีโซลูช่ัน บ๊ิกบีโซลูช่ัน ราคา ๑๐๒/๒๕๖๕

บรรอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปี ๒๕๖๔ ราคาท่ีเสนอ ๗,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๗,๐๐๐ บาท ต่ าสุด ลว.๓๐/๙/๖๔

๑๗ จ้างเช่าพื นท่ีบริการอินเตอร์เน็ตและ ๘,๐๐๐ บาท ๘,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทม์สมีเดีย เว็ปไซน์ จ ากัด บริษัท ไทม์สมีเดีย เว็ปไซน์ จ ากัด ราคา ๑๐๓/๒๕๖๕

ต่อทะเบียนโดเมนเนม ราคาท่ีเสนอ ๘,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๘,๐๐๐ บาท ต่ าสุด ลว.๓๐/๙/๖๔

๑๘ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือนตุลาคม - ๑๘,๐๐๐ บาท ๑๘,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสัมพันธ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร ร้านสัมพันธ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร ราคา ๑๐๔/๒๕๖๕

มีนาคม ๒๕๖๕ ราคาท่ีเสนอ ๑๘,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๑๘,๐๐๐ บาท ต่ าสุด ลว.๓๐/๙/๖๔

        แบบ สขร.1

                                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๔

                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                                                      วันท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔



๑๙ จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ๒๗,๐๐๐ บาท ๒๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายชนะศักด์ิ   นามช่างต่อ นายชนะศักด์ิ   นามช่างต่อ ราคา ๑๐๕/๒๕๖๕

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน ตุลาคม - ราคาท่ีเสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท ต่ าสุด ลว.๓๐/๙/๖๔

ธันวาคม ๒๕๖๔

๒๐ จ้างคนงานท่ัวไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๗,๐๐๐ บาท ๒๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวประมวล  จวงจันทร์ นางสาวประมวล  จวงจันทร์ ราคา ๑๐๖/๒๕๖๕

เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ ราคาท่ีเสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท ต่ าสุด ลว.๓๐/๙/๖๔

๒๑ จ้างเหมาเวรยามรักษา ๒๗,๐๐๐ บาท ๒๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายพิชัย เชงขุนทด นายพิชัย เชงขุนทด ราคา ๑๐๗/๒๕๖๕

ความปลอดภัยสถานท่ีราชการ ราคาท่ีเสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท ต่ าสุด ลว.๓๐/๙/๖๔

อบต.หาดนางแก้ว

                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                                                      วันท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

        แบบ สขร.1

                                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๔


