
๑ จางซอมแซมทอเมนน้ํา ๘๔,๐๐๐ บาท ๘๔,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ รักษจันทร นายสุวรรณ รักษจันทร ราคา ๙๑/๒๕๖๕

ประปาหมูบาน จากหมูที่ ๓ เสนอที่ราคา ๘๔,๐๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๘๔,๐๐๐ บาท ต่ําสุด ลว.๒/๙/๖๕

บานสนาม ถึงหมู ๖ บาน รานรุงทิพยการคา

หัวเขา เสนอที่ราคา ๘๕,๐๐๐ บาท

นางสาวเพียงใจ แยมศรี

เสนอที่ราคา ๘๖,๐๐๐ บาท

๒ จางประกอบอาหารกลางวัน ๒๐,๓๒๘ บาท ๒๐,๓๒๘ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพะเยาว สุวรรณศร นางสาวพะเยาว สุวรรณศร ราคา ๙๒/๒๕๖๕

ปรุงสําเร็จ เสนอที่ราค ๒๐,๓๒๘ บาท เสนอที่ราค ๒๐,๓๒๘ บาท ต่ําสุด ลว.๒/๙/๖๕

๓ เอกสารประกอบคําบรรยาย ๒,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง พ.สุวรรณศร พ.สุวรรณศร ราคา ๙๓/๒๕๖๕

โครงการฝกอบรมสงเสริม เสนอที่ราคา ๒,๐๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๒,๐๐๐ บาท ต่ําสุด ลว.๒/๙/๖๕

อาชีพระยะสั้น

๔ จางทําปายไวนิล ฝกอบรม ๙๐๐ บาท ๙๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานไอรีน สื่อสิ่งพิมพ รานไอรีน สื่อสิ่งพิมพ ราคา ๙๔/๒๕๖๕

สงเสริมอาชีพระยะสั้น เสนอที่ราคา ๙๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๙๐๐ บาท ต่ําสุด ลว.๒/๙/๖๕

        แบบ สขร.1

                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๕

                                                                       วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่ วิธีซื้อหรือจางงานจัดซื้อจัดจาง  ราคากลาง

เหตุผลที่

คัดเลือก 

   โดย

สรุป

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง



๕ จางทําพานพุม ๒,๖๐๐ บาท ๒,๖๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ศิชลดอกไม ศิชลดอกไม ราคา ๙๕/๒๕๖๕

เสนอที่ราคา ๒,๖๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๒,๖๐๐ บาท ต่ําสุด ลว.๒/๙/๖๕

๖ จางจัดทําเอกสารประกอบ ๒,๕๐๐ บาท ๒,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง พ.สุวรรณศร พ.สุวรรณศร ราคา ๙๖/๒๕๖๕

การบรรยาย เสนอที่ราคา ๒,๕๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๒,๕๐๐ บาท ต่ําสุด ลว.๖/๙/๖๕

๗ จางซอมแซมเครื่อง ๘,๗๐๐ บาท ๘,๗๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานพลชัยแอร เซอรวิส รานพลชัยแอร เซอรวิส ราคา ๙๗/๒๕๖๕

ปรับอากาศ เสนอที่ราคา ๘,๗๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๘,๗๐๐ บาท ต่ําสุด ลว.๗/๙/๖๕

๘ จางเหมาเครื่องจักรกล ๑๕,๕๐๐ บาท ๑๕,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานกุลจุรีการคา รานกุลจุรีการคา ราคา ๙๘/๒๕๖๕

เปดชองระบายน้ํา เสนอที่ราคา ๑๕,๕๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๑๕,๕๐๐ บาท ต่ําสุด ลว.๑๓/๙/๖๕

นางเสาวณี ทรัพยสุขสมบัติ

เสนอที่ราคา ๑๕,๗๐๐ บาท

รานสุทิน คาวัสดุ

เสนอที่ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

                                                                    วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่

เหตุผลที่

คัดเลือก 

   โดย

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

        แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๕      



                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๙ จาเหมาบริการซักฟอก ๒,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง พ.สุวรรณศร พ.สุวรรณศร ราคา ๙๙/๒๕๖๕

ผาประดับอาคารสถานที่ เสนอที่ราคา ๒,๐๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๒,๐๐๐ บาท ต่ําสุด ลว.๑๖/๙/๖๕

และตกแตงงานพิธีและ

กิจกรรมตางๆ

     ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
เหตุผลที่

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๕

                                                                   วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง



                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑ จัดซื้อวัสดุการเกษตร ๘,๕๐๐ บาท ๘,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง พ.สุววรรณศร พ.สุววรรณศร ราคา ๕๗/๒๕๖๕

เสนอที่ราคา ๘,๕๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๘,๕๐๐ บาท ต่ําสุด ลว.๒/๙/๖๕

๒ จัดซื้อวัสดุงานบาน ๑,๘๐๐ บาท ๑,๘๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง พ.สุวรรณศร พ.สุวรรณศร ราคา ๕๘/๒๕๖๕

สําหรับกิจกรรมทําความ เสนอที่ราคา ๑,๘๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๑,๘๐๐ บาท ต่ําสุด ลว.๒/๙/๖๕

สะอาด "เราทําความ ดี ดวย

หัวใจ"

๓ ซื้อวัตถุดิบในการทําอาหาร ๕,๑๓๐ บาท ๕,๑๓๐  บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพะเยาว สุวรรณศร นางสาวพะเยาว สุวรรณศร ราคา ๕๙/๒๕๖๕

โครงการฝกอบรมสงเสริม เสนอที่ราคา ๕,๑๓๐ บาท เสนอที่ราคา ๕,๑๓๐ บาท ต่ําสุด ลว.๒/๙/๖๕

อาชีพระยะสั้น

๔ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ๘,๓๗๑.๖๘ บาท ๘,๓๗๑.๖๘ บาท เฉพาะเจาะจง รานศักดิ์การไฟฟา รานศักดิ์การไฟฟา ราคา ๖๐/๒๕๖๕

เสนอที่ราคา ๘,๓๗๑.๖๘ บาท เสนอที่ราคา ๘,๓๗๑.๖๘ บาท ต่ําสุด ลว.๗/๙/๖๕

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน  ๒๕๖๕

                                                                    วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่      ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๕ ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ๒๑,๙๐๐ บาท ๒๑,๙๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานเฟรนด 39 หจก.อารแอนด พี คอมพซิสเต็ม ราคา ๖๑/๒๕๖๕

เสนอที่ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๒๑,๙๐๐ บาท ต่ําสุด ลว.๘/๙/๖๕

รานปราจีน 108-1900

เสนอที่ราคา ๒๑,๙๙๐ บาท

หจก.อารแอนด พี คอมพซิสเต็ม

เสนอที่ราคา ๒๑,๙๐๐ บาท

๖ ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ๑๐,๘๔๒.๑๒ บาท ๑๐,๘๔๒.๑๒ บาท เฉพาะเจาะจง รานศักดิ์การไฟฟา รานศักดิ์การไฟฟา ราคา ๖๓/๒๕๖๕

เสนอที่ราคา ๑๐,๘๔๒.๑๒ บาท เสนอที่ราคา ๑๐,๘๔๒.๑๒ บาท ต่ําสุด ลว.๑๕/๙/๖๕

๗ ซื้อครุภัณฑสํานักงาน ๔,๕๐๐ บาท ๔,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานนพเกาเฟอรนิเจอร รานนพเกาเฟอรนิเจอร ราคา ๖๔/๒๕๖๕

เสนอที่ราคา ๔,๕๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๔,๕๐๐ บาท ต่ําสุด ลว.๑๕/๙/๖๕

๘ ซื้อวัสดุกอสราง ๒๖,๐๖๒.๔๐ บาท ๒๖,๐๖๒.๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานศักดิ์การไฟฟา รานศักดิ์การไฟฟา ราคา ๖๕/๒๕๖๕

เสนอที่ราคา ๒๖,๐๖๒.๔๐ บาท เสนอที่ราคา ๒๖,๐๖๒.๔๐ บาท ต่ําสุด ลว.๑๕/๘/๖๕

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน  ๒๕๖๕

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
     ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

                                                                    วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่



                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑ จางกอสรางถนนคอนกรีต ๔๙๘,๕๐๐ บาท ๔๙๘,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานศรีเจด็จการคา รนรุงโรจนคาวัสดุ ราคา ๒๗/๒๕๖๕

เสริมเหล็ก หมู๕ บานเขาดิน เสนอที่ราคา ๔๙๘,๕๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๔๙๗,๐๐๐บาท ต่ําสุด ลว.๑๙/๙/๖๕

เสนจากถนนคอนกรีตบาน รนางสาวประมวล ปลื้มใจ

ริมน้ํา เสนอที่ราคา ๔๙๘,๐๐๐ บาท

รนรุงโรจนคาวัสดุ

เสนอที่ราคา ๔๙๗,๐๐๐บาท

๒ โครงการยายเสาไฟฟาพลัง ๑๑๕,๐๐๐ บาท ๑๑๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยทราพพฟค บริษัท ไทยทราพพฟค ราคา ๒๘/๒๕๖๕

งานแสงอาทิตยพรอมอุปกรณ (ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด ต่ําสุด ลว.๒๐/๙/๖๕

เสนอที่ราคา ๑๑๕,๐๐๐ บาท เสนอที่ราคา ๑๑๕,๐๐๐ บาท

หจก.เลิศพงษพัฒนา

เสนอที่ราคา ๑๖๑,๐๐๐ บาท

หจก.ณรงคทราฟฟค

เสนอที่ราคา ๑๓๘,๐๐๐ บาท 

เหตุผลที่

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน  ๒๕๖๕

                                                                    วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
     ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



                                          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

       แบบ สขร.1

                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๕

                                                                    วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
     ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ
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