
ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ  

    (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก    
โดยสังเขป



๑ จ้างคนงานทัว่ไปปฎิบัติหน้าทีธุ่รการ ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวสายพิรุณ  โพศรี นางสาวสายพิรุณ  โพศรี ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๒ จ้างคนงานอยู่เวรยามประจ า อบต. ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายพิชัย  เชงขุนทด นายพิชัย  เชงขุนทด ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๓ จ้างคนงานอยู่เวรยามประจ า ศพด. ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายอุเทน  สายแดง นายอุเทน  สายแดง ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๔ จ้างจัดหาอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม ๔๒๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๔๒๕ บาท ราคาทีเ่สนอ ๔๒๕ บาท

๕ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ๒,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง พีแอนด์เอ็น เซอร์วิส พีแอนด์เอ็น เซอร์วิส ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๒,๔๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒,๔๐๐ บาท

๖ จ้างจัดนิทรรศการเนื่องในพระราชพิธีถวาย ๒๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต่ าสุด
พระเพลิงพระบรมศพ ฯ ราคาทีเ่สนอ ๒๕,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒๕,๐๐๐ บาท

๗ จ้างจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชน ๒,๘๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท ราคาต่ าสุด
ถวายดอกไม้จันท์ ราคาทีเ่สนอ ๒,๘๘๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒,๘๘๐ บาท

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ  

    (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก    
โดยสังเขป

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ล าดับที่



๘ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์ประปา ๕๗,๕๑๐.๗๖  บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ศักด์ิการไฟฟ้า ร้าน ศักด์ิการไฟฟ้า ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๕๗,๕๑๐.๗๖  บาท ราคาทีเ่สนอ ๕๗,๕๑๐.๗๖  บาท

๙ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๑,๓๐๔  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.บริบูรณ์บริการ หจก.บริบูรณ์บริการ ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๑๑,๓๐๔ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๑,๓๐๔ บาท

๑๐ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ๑๓,๕๑๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาคาร์เซอร์วิส ร้านบูรพาคาร์เซอร์วิส ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๑๓,๕๑๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๓,๕๑๐ บาท

๑๑ จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างถนนในพืน้ที่ ๓๕,๑๐๑.๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง นรินทร์อิเคโทรนิคส์ นรินทร์อิเคโทรนิคส์ ราคาต่ าสุด
อบต.หาดนางแก้ว ราคาทีเ่สนอ ๓๕,๑๐๑.๘๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๓๕,๑๐๑.๘๐ บาท

๑๒ จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตู้คอลโทรลเคร่ืองสูบน้ า ๒๑,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  อุตส่าห์เพียร นายอนุชา  อุตส่าห์เพียร ราคาต่ าสุด
พร้อมเปล่ียนท่อสูบน้ าประปา ราคาทีเ่สนอ ๒๑,๔๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒๑,๔๐๐ บาท

๑๓ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๙,๙๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์พี คอมซิสเต็ม ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๑๙,๙๕๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๙,๙๕๐ บาท

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ  

    (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เหตุผลที่
คัดเลือก    
โดยสังเขป

แบบ สขร.1

ล าดับที่



๑ จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กนักเรียน ประจ า ศพด. ๒๒,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  อินทนัน นายสมชาย  อินทนัน ราคาต่ าสุด
อบต.หาดนางแก้ว เดือน พฤศจิกายน ๖๐ ราคาทีเ่สนอ ๒๒,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒๒,๐๐๐ บาท

๒ จ้างคนงานอยู่เวรยามประจ า ศพด. ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายอุเทน  สายแดง นายอุเทน  สายแดง ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๓ จ้างคนงานท าความสะอาด ประจ า ศพด. ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวประมวล  จวงจันทร์ นางสาวประมวล  จวงจันทร์ ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๔ จ้างคนงานทัว่ไปปฎิบัติหน้าทีธุ่รการ ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวสายพิรุณ  โพศรี นางสาวสายพิรุณ  โพศรี ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๕ จ้างคนงานอยู่เวรยามประจ า อบต. ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายพิชัย  เชงขุนทด นายพิชัย  เชงขุนทด ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๖ จ้างจัดหาอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม ๕๒๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๕๒๕ บาท ราคาทีเ่สนอ ๕๒๕ บาท

๗ จ้างจัดหาอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม ๒๘,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๒๘,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒๘,๐๐๐ บาท

๘ จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานรับเสด็จ ฯ ๔,๐๗๙ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.กบินทร์บุรีองค์เจ็ท หจก.กบินทร์บุรีองค์เจ็ท ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๔,๐๗๙ บาท ราคาทีเ่สนอ ๔,๐๗๙ บาท

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ  

    (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก    
โดยสังเขป



๙ จ้างรถปรับอากาศในโครงการอ านวยความสะดวก ๘๔,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาพร มีชัย นางสาววิภาพร มีชัย ราคาต่ าสุด
ให้กับประชาชน ราคาทีเ่สนอ ๘๔,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๘๔,๐๐๐ บาท

๑๐ จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปัม้น้ าพร้อมอุปกรณ์ ๔,๓๑๒ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๔,๓๑๒ บาท ราคาทีเ่สนอ ๔,๓๑๒ บาท

๑๑ ซ้ือธงชาติและธงตราสัญญลักษณ์ ร.๑๐ ๔,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายมาโนช  ศรีเหรา นายมาโนช  ศรีเหรา ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๔,๒๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๔,๒๐๐ บาท

๑๒ จ้างเต็นท์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม ม.๖ ๓,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง กบินทร์บุรีการผ้าใบ กบินทร์บุรีการผ้าใบ ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๓,๕๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๓,๕๐๐ บาท

๑๓ ซ้ือธงชาติและธงตราสัญญลักษณ์ ๔๑,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายมาโนช  ศรีเหรา นายมาโนช  ศรีเหรา ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๔๑,๕๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๔๑,๕๐๐ บาท

๑๔ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ ๑๒,๓๓๑ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.บริบูรณ์บริการ หจก.บริบูรณ์บริการ ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๑๒,๓๓๑ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๒,๓๓๑ บาท

๑๕ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) ๙,๑๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์พี คอมซิสเต็ม ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๙,๑๖๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๑๖๐ บาท

๑๖ จ้างเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือน ๒,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพีแอนด์เอ็น เซอร์วิส ร้านพีแอนด์เอ็น เซอร์วิส ราคาต่ าสุด
 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ราคาทีเ่สนอ ๒,๔๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒,๔๐๐ บาท

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ  

    (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก    
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



๑ จ้างคนงานทัว่ไปเพือ่ปฎิบัติหน้าทีธุ่รการ ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวสายพิรุณ  โพศรี นางสาวสายพิรุณ  โพศรี ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๒ จ้างคนงานอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัย ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายพิชัย  เชงขุนทด นายพิชัย  เชงขุนทด ราคาต่ าสุด
ประจ า อบต.ดนางแก้ว ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๓ จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กนักเรียน ประจ า ศพด. ๑๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  อินทนัน นายสมชาย  อินทนัน ราคาต่ าสุด
อบต.หาดนางแก้ว เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ราคาทีเ่สนอ ๑๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๙,๐๐๐ บาท

๔ จ้างคนงานท าความสะอาด ประจ า ศูนย์พัฒนา ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวประมวล  จวงจันทร์ นางสาวประมวล  จวงจันทร์ ราคาต่ าสุด
เด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๕ จ้างคนงานอยู่เวรยาม รักษาความปลอดภัย ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายอุเทน  สายแดง นายอุเทน  สายแดง ราคาต่ าสุด
ประจ า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๖ จ้างเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน ๒,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พีแอนด์เอ็น เซอร์วิส ร้าน พีแอนด์เอ็น เซอร์วิส ราคาต่ าสุด
ธันวาคม ๒๕๖๐ ราคาทีเ่สนอ ๒,๔๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒,๔๐๐ บาท

๗ ซ้ืออุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์ประปา ๑๙,๕๗๐ บาท เฉพาะเจาะจง บ.เคพีเอสโปรเกรสอินเตอร์เทรด จก.บ.เคพีเอสโปรเกรสอินเตอร์เทรด จก.ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๑๙,๕๗๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๙,๕๗๐ บาท

๘ ค่าอาหารเสริมนม สพฐ.(เทอม ๒/๖๐) ๑๐,๔๙๔.๔๔ บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากัด สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากัด ราคาต่ าสุด
เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ราคาทีเ่สนอ ๑๐,๔๙๔.๔๔ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๐,๔๙๔.๔๔ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ  

    (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

เหตุผลที่
คัดเลือก    
โดยสังเขป

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



๙ ค่าอาหารเสริมนม ศพด. (เทอม๒/๖๐) ๔๓,๒๘๘.๖๔ บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากัด สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากัด ราคาต่ าสุด
เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ราคาทีเ่สนอ ๔๓,๒๘๘.๖๔ บาท ราคาทีเ่สนอ ๔๓,๒๘๘.๖๔ บาท

๑๐ จ้างซ่อมแซมแผงสะพานไฟฟ้าระบบประปา ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  อุตสาห์เพียร นายอนุชา  อุตสาห์เพียร ราคาต่ าสุด
หมู่บ้าน หมู๑่ ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๑๑ ป้ายประชาสัมพันธ์การช าระภาษีประจ าปี ๘,๘๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท ราคาต่ าสุด
พ.ศ.๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๘,๘๘๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๘,๘๐๐ บาท

๑๒ จ้างท าป้ายไวนิลรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ ๔,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท ราคาต่ าสุด
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ราคาทีเ่สนอ ๔,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๔,๐๐๐ บาท

๑๓ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๖,๐๑๘ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.บริบูรณ์บริการ หจก.บริบูรณ์บริการ ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๖,๐๑๘ บาท ราคาทีเ่สนอ ๖,๐๑๘ บาท

๑๔ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๔,๖๕๙ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.บริบูรณ์บริการ หจก.บริบูรณ์บริการ ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๔,๖๕๙ บาท ราคาทีเ่สนอ ๔,๖๕๙ บาท

๑๕ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง ๑๐,๒๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์พี คอมซิสเต็ม ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๑๐,๒๖๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๐,๒๖๐ บาท

๑๖ จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์พร้อมเปล่ียนตลับหมึก ๒,๒๗๒ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์พี คอมซิสเต็ม ราคาต่ าสุด
เคร่ืองพิมพ์ ราคาทีเ่สนอ ๒,๒๗๒ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒,๒๗๒ บาท

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ  

    (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก    
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๑



๑๗ จ้างเหมาเวที เต็นท์ เก้าอี้ โครงการงานวันเด็ก ๗,๗๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านประวัติวงษ์ ร้านประวัติวงษ์ ราคาต่ าสุด
แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๗,๗๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๗,๗๐๐ บาท

๑๘ ซ้ือของรางวัล โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ๑๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพ.สุวรรณศร ร้านพ.สุวรรณศร ราคาต่ าสุด
ประจ าปี ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๑๕,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๕,๐๐๐ บาท

๑๙ จ้างเช่าเคร่ืองเสียง โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ๒,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต์  ร่ืนสุรรณ นายสงกรานต์  ร่ืนสุรรณ ราคาต่ าสุด
ประจ าปี ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๒,๕๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒,๕๐๐ บาท

๒๐ จ้างจัดท าป้าย โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ๗,๘๒๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท ราคาต่ าสุด
ประจ าปี ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๗,๘๒๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๗,๘๒๐ บาท

๒๑ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการเล่นเกมส์ โครงการวันเด็ก ๑๐,๐๑๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต่ าสุด
แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๑๐,๐๑๕ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๐,๐๑๕ บาท

๒๒ จ้างเหมาบ ารุงรักษาความสะอาดเคร่ืองปรับ ๓,๘๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพลชัยแอร์เซอร์วิส ร้านพลชัยแอร์เซอร์วิส ราคาต่ าสุด
อากาศ ราคาทีเ่สนอ ๓,๘๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๓,๘๐๐ บาท

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๑

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ  

    (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก    
โดยสังเขป

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



๑ จ้างคนงานอยู่เวรยามประจ า อบต. ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายพิชัย  เชงขุนทด นายพิชัย  เชงขุนทด ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๒ จ้างปฎิบัติหน้าที ่ธุรการและงานอื่นๆ ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง สายพิรุณ  โพศรี สายพิรุณ  โพศรี ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๓ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ๒,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พีแอนด์เอ็น เซอร์วิส ร้าน พีแอนด์เอ็น เซอร์วิส ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๒,๔๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒,๔๐๐ บาท

๔ จ้างคนงานท าความสะอาด ประจ า ศพด. ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวประมวล  จวงจันทร์ นางสาวประมวล  จวงจันทร์ ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๕ จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กนักเรียน ประจ า ศพด. ๒๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  อินทนัน นายสมชาย  อินทนัน ราคาต่ าสุด
อบต.หาดนางแก้ว เดือน มกราคม ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๒๐,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒๐,๐๐๐ บาท

๖ จ้างคนงานอยู่เวรยามประจ า ศพด. ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายอุเทน  สายแดง นายอุเทน  สายแดง ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๗ ซ้ือวัสดุไฟฟ้า ๒๖,๐๘๖.๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๒๖,๐๘๖.๖๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒๖,๐๘๖.๖๐ บาท

๘ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ๑๐,๖๐๖ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาคาร์เซอร์วิส ร้านบูรพาคาร์เซอร์วิส ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๑๐,๖๐๖ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๐,๖๐๖ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ  

    (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

เหตุผลที่
คัดเลือก    
โดยสังเขป

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



๙ จ้างซ่อมแซมเคร่ืองโปรเจคเตอร์ ๘,๕๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พีคอมซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์พีคอมซิสเต็ม ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๘,๕๖๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๘,๕๖๐ บาท

๑๐ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ ๑๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสมคิดเทคนิคคอลแอนด์เซอร์วิสร้านสมคิดเทคนิคคอลแอนด์เซอร์วิสราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๑๕,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๕,๐๐๐ บาท

๑๑ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๔,๔๘๖ .๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.บริบูรณ์บริการ หจก.บริบูรณ์บริการ ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๑๔,๔๘๖.๖๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๔,๔๘๖.๖๐ บาท

๑๒ ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน กองการศึกษา ๖,๘๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บ.กบินทร์บุรีเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บ.กบินทร์บุรีเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๖,๘๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๖,๘๐๐ บาท

๑๓ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทรายอเบท สารก าจัดยุง) ๗๐,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านฟิวเคมีคอล ร้านฟิวเคมีคอล ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๗๐,๒๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๗๐,๒๐๐ บาท

๑๔ จ้างท าป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ๒,๒๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท ราคาต่ าสุด
ไข้เลือดออก ประจ าปี ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๒,๒๕๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒,๒๕๐ บาท

๑๕ จ้างขายท่อเมนน้ าประปาหมู่บ้าน หมู๖่ ๑๘๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองคอนสตรัคชั่น ๒๐๑๕หจก.สิงห์ทองคอนสตรัคชั่น ๒๐๑๕ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๑๘๕,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๘๕,๐๐๐ บาท

๑๖ จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมปรับเกรดและ ๔๒๓,๘๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองคอนสตรัคชั่น ๒๐๑๕หจก.สิงห์ทองคอนสตรัคชั่น ๒๐๑๕ราคาต่ าสุด
หมู่ที๗่ บดอัด สายบ้านปราสาท - บ้านช าโสม ราคาทีเ่สนอ ๔๒๓,๘๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๔๒๓,๘๐๐ บาท

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ  

    (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก    
โดยสังเขป



๑๗ ซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมปรัดเกรดและบดอัด ๑๘๐,๓๐๐ บาท เฉพาะเจาะจงง หจก.สิงห์ทองคอนสตรัคชั่น ๒๐๑๕หจก.สิงห์ทองคอนสตรัคชั่น ๒๐๑๕ราคาต่ าสุด
หมู่ที ่๗ สายบ้านปราสาท - โคกแหลมทอง ราคาทีเ่สนอ ๑๘๐,๓๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๘๐,๓๐๐ บาท

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ  

    (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก    
โดยสังเขป

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑



๑ จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กนักเรียน ประจ า ศพด. ๒๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  อินทนัน นายสมชาย  อินทนัน ราคาต่ าสุด
อบต.หาดนางแก้ว เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๒๐,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒๐,๐๐๐ บาท

๒ จ้างคนงานทัว่ไป อยู่เวรยามประจ า ศพด. ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายอุเทน  สายแดง นายอุเทน  สายแดง ราคาต่ าสุด
อบต.หาดนางแก้ว เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๓ จ้างคนงานทัว่ไป ท าความสะอาด ประจ า ศพด. ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวประมวล  จวงจันทร์ นางสาวประมวล  จวงจันทร์ ราคาต่ าสุด
อบต.หาดนางแก้ว เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๔ จ้างคนงานทัว่ไป อยู่เวรยามประจ า อบต. ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายพิชัย  เชงขุนทด นายพิชัย  เชงขุนทด ราคาต่ าสุด
หาดนางแก้ว เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๕ จ้างคนงานทัว่ไป ปฎิบัติหน้าที ่ธุรการและงาน ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง สายพิรุณ  โพศรี สายพิรุณ  โพศรี ราคาต่ าสุด
อื่นๆ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๖ จ้างเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๒,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พีแอนด์เอ็น เซอร์วิส ร้าน พีแอนด์เอ็น เซอร์วิส ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๒,๔๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒,๔๐๐ บาท

๗ ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ๗,๘๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์พี คอมซิสเต็ม ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๗,๘๕๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๗,๘๕๐ บาท

๘ ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส านักปลัด ๘๙,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์พี คอมซิสเต็ม ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๘๙,๔๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๘๙,๔๐๐ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ  

    (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

เหตุผลที่
คัดเลือก    
โดยสังเขป

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



๙ ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ส านักปลัด ๓๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บ.กบินทร์บุรีเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บ.กบินทร์บุรีเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๓๗,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๓๗,๐๐๐ บาท

๑๐ ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน กองคลัง ๘,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บ.กบินทร์บุรีเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บ.กบินทร์บุรีเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๘,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๘,๐๐๐ บาท

๑๑ จ้างเช่าพืน้ทีบ่ริการอินเตอร์เน็ตและบริการ ๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บ.ไทม์มีเดีย เว็บดีไซด์ จ ากัด บ.ไทม์มีเดีย เว็บดีไซด์ จ ากัด ราคาต่ าสุด
โดเมนเนม ราคาทีเ่สนอ ๗,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๗,๐๐๐ บาท

๑๒ ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน กองช่าง ๘,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บ.กบินทร์บุรีเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บ.กบินทร์บุรีเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๘,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๘,๐๐๐ บาท

๑๓ วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ๑๕,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๑๕,๒๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๕,๒๐๐ บาท

๑๔ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๒,๖๑๗.๓๗ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.บริบูรณ์บริการ หจก.บริบูรณ์บริการ ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๑๒,๖๑๗ .๓๗ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๒,๖๑๗ .๓๗ บาท

๑๕ ก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมปรับเกรดและบดอัด ๔๗๖,๘๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองคอนสตรัคชั่น ๒๐๑๕หจก.สิงห์ทองคอนสตรัคชั่น ๒๐๑๕ราคาต่ าสุด
สายจากถนนบ่อทิง้ขยะ ม.๗ ราคาทีเ่สนอ ๔๗๖,๘๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๔๗๖,๘๐๐ บาท

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ  

    (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก    
โดยสังเขป



๑ จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กนักเรียน ประจ า ศพด. ๒๑,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  อินทนัน นายสมชาย  อินทนัน ราคาต่ าสุด
อบต.หาดนางแก้ว เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๒๑,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒๑,๐๐๐ บาท

๒ จ้างคนงานทัว่ไป ท าความสะอาด ประจ า ศพด. ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวประมวล  จวงจันทร์ นางสาวประมวล  จวงจันทร์ ราคาต่ าสุด
อบต.หาดนางแก้ว เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๓ จ้างคนงานทัว่ไป อยู่เวรยามประจ า ศพด. ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายอุเทน  สายแดง นายอุเทน  สายแดง ราคาต่ าสุด
อบต.หาดนางแก้ว เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๔ จ้างคนงานทัว่ไป ปฎิบัติหน้าที ่ธุรการและงาน ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง สายพิรุณ  โพศรี สายพิรุณ  โพศรี ราคาต่ าสุด
อื่นๆ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๕ จ้างคนงานทัว่ไป อยู่เวรยามประจ า อบต. ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายพิชัย  เชงขุนทด นายพิชัย  เชงขุนทด ราคาต่ าสุด
หาดนางแก้ว เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๖ จ้างเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ๒,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พีแอนด์เอ็น เซอร์วิส ร้าน พีแอนด์เอ็น เซอร์วิส ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๒,๔๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒,๔๐๐ บาท

๗ จ้างท าป้ายไวนิลโครงการสืบสานประเพณี ๘,๙๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท ราคาต่ าสุด
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจ าปี ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๘,๙๖๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๘,๙๖๐ บาท

๘ จ้างท าป้ายไวนิลโครงการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๒,๘๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท ราคาต่ าสุด
ประจ าปี ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๒,๘๘๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒,๘๘๐ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ  

    (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

เหตุผลที่
คัดเลือก    
โดยสังเขป

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



๙ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๑,๙๙๕.๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.บริบูรณ์บริการ หจก.บริบูรณ์บริการ ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๑๑,๙๙๕.๘๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๑,๙๙๕.๘๐ บาท

๑๐ จ้างเหมาโต๊ะ เก้าอี้ และเวที โครงการสืบสาน ๖,๑๕๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านประวัติวงษ์ ร้านประวัติวงษ์ ราคาต่ าสุด
ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ฯ ราคาทีเ่สนอ ๖,๑๕๕ บาท ราคาทีเ่สนอ ๖,๑๕๕ บาท

๑๑ จ้างเหมาเต็นท์ โครงการสืบสานประเพณี ๓๔,๒๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.มานะชัย กบินทร์บุรี ๐๘ หจก.มานะชัย กบินทร์บุรี ๐๘ ราคาต่ าสุด
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจ าปี ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๓๔,๒๔๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๓๔,๒๔๐ บาท

๑๒ จ้างจัดนิทรรศการ โครงการสืบสานประเพณี ๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต่ าสุด
วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ราคาทีเ่สนอ ๕,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๕,๐๐๐ บาท

๑๓ ซ้ือวัสดุ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และ ๔,๓๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ  แซ่ซือ นายอภิชาติ  แซ่ซือ ราคาต่ าสุด
และวันผู้สูงอายุ ประจ าปี ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๔,๓๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๔,๓๐๐ บาท

๑๔ จ้างท าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ โครงการจุดบริการ ๔,๓๒๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท ราคาต่ าสุด
ประชาชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงสงกรานต์ ราคาทีส่นอ ๔,๓๒๐ บาท ราคาทีส่นอ ๔,๓๒๐ บาท

๑๕ จ้างเต็นท์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ จากถนนช่วง ๒,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านประวัติวงษ์ ร้านประวัติวงษ์ ราคาต่ าสุด
สงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๒,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒,๐๐๐ บาท

๑๖ จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมปรับเกรดและ ๒๐๙,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองคอนสตรัคชั่น ๒๐๑๕หจก.สิงห์ทองคอนสตรัคชั่น ๒๐๑๕ราคาต่ าสุด
บดอัดสายบ้านบึงน้ าใส หมู๕่ ราคาทีเ่สนอ ๒๐๙,๒๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒๐๙,๒๐๐ บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก    
โดยสังเขป

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ  

    (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ล าดับที่



๑๗ ก่อสร้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมปรับเกรดและ ๗๖,๖๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองคอนสตรัคชั่น ๒๐๑๕หจก.สิงห์ทองคอนสตรัคชั่น ๒๐๑๕ราคาต่ าสุด
บดอัด หมู๕่ สายจากบ้านนายสมชาย มีศรี ราคาทีเ่สนอ  ๗๖,๖๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ  ๗๖,๖๐๐ บาท

๑๘ ก่อสร้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมปรับเกรดและ ๒๐๙,๗๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองคอนสตรัคชั่น ๒๐๑๕หจก.สิงห์ทองคอนสตรัคชั่น ๒๐๑๕ราคาต่ าสุด
บดอัด หมู๕่ สายบึงน้ าใส ราคาทีเ่สนอ  ๒๐๙,๗๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ  ๒๐๙,๗๐๐ บาท

๑๙ ค่าเคร่ืองจักรปรับพืน้ทีส่าธาณะมาบประดู่ ๓๔๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองคอนสตรัคชั่น ๒๐๑๕หจก.สิงห์ทองคอนสตรัคชั่น ๒๐๑๕ราคาต่ าสุด
ช าหญ้าคา ม.๖ ราคาทีเ่สนอ ๓๔๕,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๓๔๕,๐๐๐ บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก    
โดยสังเขป

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ  

    (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



๑ จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กนักเรียน ประจ า ศพด. ๑๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  อินทนัน นายสมชาย  อินทนัน ราคาต่ าสุด
อบต.หาดนางแก้ว เดือนเมษายน ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๑๗,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๗,๐๐๐ บาท

๒ จ้างคนงานทัว่ไป อยู่เวรยามประจ า ศพด. ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายอุเทน  สายแดง นายอุเทน  สายแดง ราคาต่ าสุด
อบต.หาดนางแก้ว เดือนเมษายน ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๓ จ้างคนงานทัว่ไป ท าความสะอาด ประจ า ศพด. ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวประมวล  จวงจันทร์ นางสาวประมวล  จวงจันทร์ ราคาต่ าสุด
อบต.หาดนางแก้ว เดือนเมษายน ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๔ จ้างคนงานทัว่ไป อยู่เวรยามประจ า อบต. ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายพิชัย  เชงขุนทด นายพิชัย  เชงขุนทด ราคาต่ าสุด
หาดนางแก้ว เดือนเมษายน ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๕ จ้างคนงานทัว่ไป ปฎิบัติหน้าที ่ธุรการและงาน ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง สายพิรุณ  โพศรี สายพิรุณ  โพศรี ราคาต่ าสุด
อื่นๆ เดือนเมษายน ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๖ จ้างเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ๒,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พีแอนด์เอ็น เซอร์วิส ร้าน พีแอนด์เอ็น เซอร์วิส ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๒,๔๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒,๔๐๐ บาท

๗ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ๑๖,๑๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพลชัยแอร์เซอร์วิส ร้านพลชัยแอร์เซอร์วิส ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๑๖,๑๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๖,๑๐๐ บาท

๘ จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง ๒,๐๑๑ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลล์ กบินทร์บุรี ร้านเพาเวอร์ทูลล์ กบินทร์บุรี ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๒,๐๑๑ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒,๐๑๑ บาท

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
เหตุผลที่

คัดเลือก    
โดยสังเขป

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ  

    (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง



๙ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๒,๓๗๙.๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.บริบูรณ์บริการ หจก.บริบูรณ์บริการ ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๑๒,๓๗๙.๘๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๒,๓๗๙.๘๐ บาท

๑๐ ซ้ือวัสดุส านักงาน (แบบพิมพ)์ ๑๘,๐๔๕.๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๑๘,๐๔๕.๕๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๘,๐๔๕.๕๐ บาท

๑๑ ซ้ือวัสดุยานพาหนะ ๕,๖๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านจ าลองแผ่นฝ้าแอนด์ฮาร์ดแวร์ ร้านจ าลองแผ่นฝ้าแอนด์ฮาร์ดแวร์ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๕,๖๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๕,๖๐๐ บาท

๑๒ ซ้ือวัสดุอาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖๐,๑๐๔.๕๒ บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนม มวกเหล็ก สหกรณ์โคนม มวกเหล็ก ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๒๖๔,๔๖๘.๓๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒๖๔,๔๖๘.๓๐ บาท

๑๓ ซ้ือวัสดุอาหารเสริมนม สพฐ ๒๖๔,๔๖๘.๓๐ บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนม มวกเหล็ก สหกรณ์โคนม มวกเหล็ก ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๒๖๔,๔๖๘.๓๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒๖๔,๔๖๘.๓๐ บาท

๑๔ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ ๔๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสมคิดเทคนิคอลแอนด์เซอร์วิส ร้านสมคิดเทคนิคอลแอนด์เซอร์วิสราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๔๕,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๔๕,๐๐๐ บาท

๑๕ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(ส านักปลัด) ๒๖,๗๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พีคอมซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์พีคอมซิสเต็ม ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๒๖๔,๗๔๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒๖,๗๔๐ บาท

๑๖ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) ๑๔,๑๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พีคอมซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์พีคอมซิสเต็ม ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๑๔,๑๘๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๔,๑๘๐ บาท

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ  

    (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก    
โดยสังเขป



๑๗ จ้างท าป้ายไวนิล(โครงการแข่งขันกีฬาฯ) ๒,๘๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๒,๘๘๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒,๘๘๐ บาท

๑๘ ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬา ๓,๖๕๒ บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพีเอส โปรเกรส  บริษัท เคพีเอส โปรเกรส  ราคาต่ าสุด
อินเตอร์เทรด  จ ากัด อินเตอร์เทรด จ ากัด
ราคาทีเ่สนอ ๓,๖๕๒ บาท ราคาทีเ่สนอ ๓,๖๕๒ บาท

๑๙ ซ้ืออุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา ๔๗,๕๘๙ บาท เฉพาะเจาะจง สุมลการค้า สุมลการค้า ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๔๗,๕๘๙ บาท ราคาทีเ่สนอ ๔๗,๕๘๙ บาท

๒๐ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการหนูน้อยรักการเกษตร ๙,๘๒๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๙,๘๒๕ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๘๒๕ บาท

๒๑ จัดท าเอกสารในการอบรมโครงการหนูน้อย ๗,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต่ าสุด
รักการเกษตร ราคาทีเ่สนอ ๗,๕๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๗,๕๐๐ บาท

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ  

    (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

ล าดับที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่

คัดเลือก    
โดยสังเขป



๑ จ้างคนงานทัว่ไป ปฎิบัติหน้าที ่ธุรการและงาน ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง สายพิรุณ  โพศรี สายพิรุณ  โพศรี ราคาต่ าสุด
อื่นๆ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๒ จ้างคนงานทัว่ไป อยู่เวรยามประจ า อบต. ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายพิชัย  เชงขุนทด นายพิชัย  เชงขุนทด ราคาต่ าสุด
หาดนางแก้ว เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๓ จ้างคนงานทัว่ไป เพือ่ปฎิบัติหน้าทีผู้่ช่วยนักพัฒนา ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทิมา  สุนทรอินทร์ นางสาวจันทิมา  สุนทรอินทร์ ราคาต่ าสุด
ชุมชน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๔ จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กนักเรียน ประจ า ศพด. ๒๑,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  อินทนัน นายสมชาย  อินทนัน ราคาต่ าสุด
อบต.หาดนางแก้ว เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๒๑,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒๑,๐๐๐ บาท

๕ จ้างคนงานทัว่ไป ท าความสะอาด ประจ า ศพด. ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวประมวล  จวงจันทร์ นางสาวประมวล  จวงจันทร์ ราคาต่ าสุด
อบต.หาดนางแก้ว เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๖ จ้างคนงานทัว่ไป อยู่เวรยามประจ า ศพด. ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายอุเทน  สายแดง นายอุเทน  สายแดง ราคาต่ าสุด
อบต.หาดนางแก้ว เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๗ จ้างเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ๒,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พีแอนด์เอ็น เซอร์วิส ร้าน พีแอนด์เอ็น เซอร์วิส ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๒,๔๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒,๔๐๐ บาท

๘ ซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ๑๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๑๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๙,๐๐๐ บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ  

    (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

เหตุผลที่
คัดเลือก    
โดยสังเขป



๙ จ้างเหมาเต็นท์และเก้าอี้ โครงการแข่งขันกีฬา ฯ ๑๐,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านประวัติวงษ์ ร้านประวัติวงษ์ ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๑๐,๔๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๐,๔๐๐ บาท

๑๐ จ้างบ ารุงรักษา เคร่ืองปรับอากาศ ของ ศพด. ๒,๘๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพลชัยแอร์ เซอร์วิส ร้านพลชัยแอร์ เซอร์วิส ราคาต่ าสุด
อบต.หาดนางแก้ว ราคาทีเ่สนอ ๒,๘๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒,๘๐๐ บาท

๑๑ จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ของ ศพด. ๒,๒๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเคทีคอมพิวเตอร์ ร้านเคทีคอมพิวเตอร์ ราคาต่ าสุด
อบต.หาดนางแก้ว ราคาทีเ่สนอ ๒,๒๕๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒,๒๕๐ บาท

๑๒ ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกายชุดปฎิบัติการ อปพร. ๒๔,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสมหมายเคร่ืองแบบ ร้านสมหมายเคร่ืองแบบ ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๒๔,๒๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒๔,๒๐๐ บาท

๑๓ จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ส านักงาน ๓,๘๒๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พลชัยแอร์เซอร์วิส ร้าน พลชัยแอร์เซอร์วิส ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๓,๘๒๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๓,๘๒๐ บาท

๑๔ จ้างกู้แพขึ้นจากน้ าพร้อมซ่อมแซม ปะผุเชื่อม ๑๘๓,๗๓๘.๘๒ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สุภชัยการช่าง แอนด์ ซัพพลายส์หจก.สุภชัยการช่าง แอนด์ ซัพพลายส์ราคาต่ าสุด
รอยต่อ ราคาทีเ่สนอ ๑๘๓,๗๓๘.๘๒ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๘๓,๗๓๘.๘๒ บาท

๑๕ จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างถนนสาธารณะ ๖๑,๓๔๔.๙๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนรินทร์อิเลคโทรนิคส์ ร้านนรินทร์อิเลคโทรนิคส์ ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๖๑,๓๔๔ .๙๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๖๑,๓๔๔ .๙๐ บาท

๑๖ จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ๔,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสถาพรอยู่เรืองแอร์ ร้านสถาพรอยู่เรืองแอร์ ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๔,๔๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๔,๔๐๐ บาท

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ  

    (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก    
โดยสังเขป



๑๗ ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ๗,๖๖๘ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๗,๖๖๘ บาท ราคาทีเ่สนอ ๗,๖๖๘ บาท

๑๘ ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๑,๖๕๒ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.บริบูรณ์บริการ หจก.บริบูรณ์บริการ ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๑๑,๖๕๒ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๑,๖๕๒ บาท

๑๙ ซ้ือวัสดุส านักงาน กองคลัง ๔,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๔,๒๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๔,๒๐๐ บาท

๒๐ ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ๑๒,๑๓๔ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๑๒,๑๓๔ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๒,๑๓๔ บาท

๒๑ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๕,๓๘๙ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๑๕,๓๘๙ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๕,๓๘๙ บาท

๒๒ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ (สารส้ม) ๑๐๔,๖๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ทรัพย์หิรัญรุ่งเรืองกิจ ร้าน ทรัพย์หิรัญรุ่งเรืองกิจ ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๑๐๔,๖๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๐๔,๖๐๐ บาท

๒๓ ซ้ือวัสดุส านักงาน กองการศึกษา ๑,๖๒๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพ.สุวรรณศร ร้านพ.สุวรรณศร ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๑,๖๒๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑,๖๒๐ บาท

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ  

    (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก    
โดยสังเขป



๒๔ โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมปรับเกรด ๔๐,๘๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองคอนสตรัคชั่น ๒๐๑๕หจก.สิงห์ทองคอนสตรัคชั่น ๒๐๑๕ราคาต่ าสุด
และบดอัด หมู๓่ สายบ้านสนาม ฯ ราคาทีเ่สนอ ๔๐,๘๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๔๐,๘๐๐ บาท

๒๕ โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง พร้อมปรับเกรด ๔๘๒,๖๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองคอนสตรัคชั่น ๒๐๑๕หจก.สิงห์ทองคอนสตรัคชั่น ๒๐๑๕ราคาต่ าสุด
และบดอัด หมู๖่ สายบ้านริมคลองหางฉลาด ฯ ราคาทีเ่สนอ ๔๘๒,๖๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๔๘๒,๖๐๐ บาท

๒๖ โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมปรับเกรดและ ๒๕๐,๗๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองคอนสตรัคชั่น ๒๐๑๕หจก.สิงห์ทองคอนสตรัคชั่น ๒๐๑๕ราคาต่ าสุด
บดอัด หมู๒่ สายริมคลองหางฉลาด จากถนนสาย ราคาทีเ่สนอ ๒๕๐,๗๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒๕๐,๗๐๐ บาท
บ้านน้ าฉ่า - บ้านโคกแจง ฯ

๒๗ โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง พร้อมปรับเกรด ๔๕๓,๓๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองคอนสตรัคชั่น ๒๐๑๕หจก.สิงห์ทองคอนสตรัคชั่น ๒๐๑๕ราคาต่ าสุด
และบดอัด หมู๑่ สายริมคลองหางฉลาดจากบึงกรด ราคาทีเ่สนอ ๔๕๓,๓๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๔๕๓,๓๐๐ บาท
 - ถนนสายบ้านน้ าฉ่า - บ้านโคกแจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ  

    (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่

คัดเลือก    
โดยสังเขป



๒๘ โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมปรับเกรดและ ๔๓๖,๙๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองคอนสตรัคชั่น ๒๐๑๕หจก.สิงห์ทองคอนสตรัคชั่น ๒๐๑๕ราคาต่ าสุด
บดอัด หมู๓่ สายริมคลองหางฉลาด - ประตูระบาย ราคาทีเ่สนอ ๔๓๖,๙๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๔๓๖,๙๐๐ บาท
น้ าคลองหางฉลาด

๒๙ โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมปรับเกรดและ ๒๓๗,๗๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองคอนสตรัคชั่น ๒๐๑๕หจก.สิงห์ทองคอนสตรัคชั่น ๒๐๑๕ราคาต่ าสุด
บดอัด หมู๒่ สายบ้านน้ าฉ่าถึงถนนสายบ้าน ราคาทีเ่สนอ ๒๓๗,๗๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒๓๗,๗๐๐ บาท
นายกิตติศักด์ิ  สืบพันธุ์

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ  

    (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก    
โดยสังเขป

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

ล าดับที่



๑ ซ้ือวัสดุส านักงาน (ซ้ือธงชาติ ธงตราสัญญลักษณ์) ๒๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายมาโนช ศรีเหรา นายมาโนช ศรีเหรา ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๒๐,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒๐,๐๐๐ บาท

๒ จ้างคนงานทัว่ไป ปฎิบัติหน้าที ่ธุรการและงาน ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง สายพิรุณ  โพศรี สายพิรุณ  โพศรี ราคาต่ าสุด
อื่นๆ เดือนมิถุนายบน ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๓ จ้างคนงานทัว่ไป อยู่เวรยามประจ า อบต. ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายพิชัย  เชงขุนทด นายพิชัย  เชงขุนทด ราคาต่ าสุด
หาดนางแก้ว เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๔ จ้างคนงานทัว่ไป เพือ่ปฎิบัติหน้าทีผู้่ช่วยนักพัฒนา ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทิมา  สุนทรอินทร์ นางสาวจันทิมา  สุนทรอินทร์ ราคาต่ าสุด
ชุมชน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๕ จ้างเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ๒,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พีแอนด์เอ็น เซอร์วิส ร้าน พีแอนด์เอ็น เซอร์วิส ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๒,๔๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒,๔๐๐ บาท

๖ จ้างคนงานทัว่ไป ท าความสะอาด ประจ า ศพด. ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวประมวล  จวงจันทร์ นางสาวประมวล  จวงจันทร์ ราคาต่ าสุด
อบต.หาดนางแก้ว เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๗ จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กนักเรียน ประจ า ศพด. ๒๑,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  อินทนัน นายสมชาย  อินทนัน ราคาต่ าสุด
อบต.หาดนางแก้ว เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๒๑,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒๑,๐๐๐ บาท

๘ จ้างคนงานทัว่ไป อยู่เวรยามประจ า ศพด. ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายอุเทน  สายแดง นายอุเทน  สายแดง ราคาต่ าสุด
อบต.หาดนางแก้ว เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก    
โดยสังเขป

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ  

    (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ



๙ ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๓,๓๖๒.๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.บริบูรณ์บริการ หจก.บริบูรณ์บริการ ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๑๓,๓๖๒.๘๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๓,๓๖๒.๘๐ บาท

๑๐ ซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๖๓,๖๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน บ.ีพีพ.ี เทรดด้ิง ร้าน บ.ีพีพ.ี เทรดด้ิง ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๖๓,๖๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๖๓,๖๐๐ บาท

๑๑ จ้างท าป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท ๒,๘๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท ราคาต่ าสุด
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ราคาทีเ่สนอ ๒,๘๘๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒,๘๘๐ บาท

๑๒ จ้างขุดสระน้ าสาธารณะ หมู๔่ ๔๑๘,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองคอนสตรัคชั่น ๒๐๑๕หจก.สิงห์ทองคอนสตรัคชั่น ๒๐๑๕ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๔๑๘,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๔๑๘,๐๐๐ บาท

๑๓ ปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู๖่ จากถนนลาดยาง อบจ. ๖๙๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองคอนสตรัคชั่น ๒๐๑๕หจก.สิงห์ทองคอนสตรัคชั่น ๒๐๑๕ราคาต่ าสุด
สายบ้านหาดยาว - บ้านพิษณุโลก ราคาทีเ่สนอ ๖๙๐,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๖๙๐,๐๐๐ บาท

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ  

    (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก    
โดยสังเขป



๑ จ้างคนงานทัว่ไป เพือ่ปฎิบัติหน้าทีผู้่ช่วยนักพัฒนา ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทิมา  สุนทรอินทร์ นางสาวจันทิมา  สุนทรอินทร์ ราคาต่ าสุด
ชุมชน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๒ จ้างคนงานทัว่ไป อยู่เวรยามประจ า อบต. ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายพิชัย  เชงขุนทด นายพิชัย  เชงขุนทด ราคาต่ าสุด
หาดนางแก้ว เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๓ จ้างคนงานทัว่ไป ปฎิบัติหน้าที ่ธุรการและงาน ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง สายพิรุณ  โพศรี สายพิรุณ  โพศรี ราคาต่ าสุด
อื่นๆ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๔ จ้างคนงานทัว่ไป อยู่เวรยามประจ า ศพด. ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายอุเทน  สายแดง นายอุเทน  สายแดง ราคาต่ าสุด
อบต.หาดนางแก้ว เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๕ จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กนักเรียน ประจ า ศพด. ๒๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  อินทนัน นายสมชาย  อินทนัน ราคาต่ าสุด
อบต.หาดนางแก้ว เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๒๐,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒๐,๐๐๐ บาท

๖ จ้างคนงานทัว่ไป ท าความสะอาด ประจ า ศพด. ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวประมวล  จวงจันทร์ นางสาวประมวล  จวงจันทร์ ราคาต่ าสุด
อบต.หาดนางแก้ว เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๗ จ้างเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ๒,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พีแอนด์เอ็น เซอร์วิส ร้าน พีแอนด์เอ็น เซอร์วิส ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๒,๔๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒,๔๐๐ บาท

๘ จ้างท าป้ายไวนิลโครงการจิตอาสา ๒,๑๙๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.กบินทร์บุรี อิงค์เจ็ท หจก.กบินทร์บุรี อิงค์เจ็ท ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๒,๑๙๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒,๑๙๐ บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ  

    (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

เหตุผลที่
คัดเลือก    
โดยสังเขป



๙ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง รถยนต์ อบต. ๑๔,๐๓๕ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.บริบูรณ์บริการ หจก.บริบูรณ์บริการ ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๑๔,๐๓๕ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๔,๐๓๕ บาท

๑๐ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ๓,๑๖๔ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาคาร์เซอร์วิส ร้านบูรพาคาร์เซอร์วิส ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๓,๑๖๔ บาท ราคาทีเ่สนอ ๓,๑๖๔ บาท

๑๑ จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ส านักงาน ๑,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพลชัยแอร์เซอร์วิส ร้านพลชัยแอร์เซอร์วิส ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๑,๒๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑,๒๐๐ บาท

๑๒ จ้างซ่อมแซมประตู หน้าต่าง อาคาร ศพด.อบต. ๑๐,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นาย การุณ  คุ้มมา นาย การุณ  คุ้มมา ราคาต่ าสุด
หาดนางแก้ว ราคาทีเ่สนอ ๑๐,๒๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๐,๒๐๐ บาท

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ  

    (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก    
โดยสังเขป



๑ จ้างคนงานทัว่ไป ท าความสะอาด ประจ า ศพด. ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวประมวล  จวงจันทร์ นางสาวประมวล  จวงจันทร์ ราคาต่ าสุด
อบต.หาดนางแก้ว เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๒ จ้างคนงานทัว่ไป อยู่เวรยามประจ า อบต. ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายพิชัย  เชงขุนทด นายพิชัย  เชงขุนทด ราคาต่ าสุด
หาดนางแก้ว เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๓ จ้างคนงานทัว่ไป ปฎิบัติหน้าที ่ธุรการและงาน ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง สายพิรุณ  โพศรี สายพิรุณ  โพศรี ราคาต่ าสุด
อื่นๆ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๙,๐๐๐ บาท

๔ จ้างเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ๒,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พีแอนด์เอ็น เซอร์วิส ร้าน พีแอนด์เอ็น เซอร์วิส ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๒,๔๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒,๔๐๐ บาท

๕ ซ้ือวัสดุการเกษตร ๖,๓๒๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๖,๓๒๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๖,๓๒๐ บาท

๖ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ๓,๘๕๒ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๓,๘๕๒ บาท ราคาทีเ่สนอ ๓,๘๕๒ บาท

๗ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๒,๔๑๔ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.บริบูรณ์บริการ หจก.บริบูรณ์บริการ ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๑๒,๔๑๔ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๒,๔๑๔ บาท

๘ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๘,๐๙๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมพิวเตอร์ หจก.อาร์แอนด์พี คอมพิวเตอร์ ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๘,๐๙๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๘,๐๙๐ บาท
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๙ วัสดุ เคร่ืองเขียน โครงการศึกษาดูงาน ๒,๓๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๒,๓๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒,๓๐๐ บาท

๑๐ ค่าของสมณาคุณ โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ๓,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.สุวรรณศร ร้าน พ.สุวรรณศร ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๓,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๓,๐๐๐ บาท

๑๑ ค่ารถยนต์ปรับอากาศ  โครงการอบรมและศึกษา ๕๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาพร มีชัย นางสาววิภาพร มีชัย ราคาต่ าสุด
ดูงาน ราคาทีเ่สนอ ๕๗,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๕๗,๐๐๐ บาท

๑๒ ค่าวัสดุอาหารเสริมนม ศพด., สพฐ ๒๓๐,๘๕๓ บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากัด สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากัด ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๒๓๐,๘๕๓ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒๓๐,๘๕๓ บาท

๑๓ ค่าประเมินความพึงพอใจ ๒๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๒๕,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒๕,๐๐๐ บาท

๑๔ ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กองคลัง ๒๑,๙๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมพิวเตอร์ หจก.อาร์แอนด์พี คอมพิวเตอร์ ราคาต่ าสุด
 ราคาทีเ่สนอ ๒๑,๙๕๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒๑,๙๕๐ บาท

๑๕ ซ้ือเคร่ืองพิมพ์และเคร่ืองส ารองไฟ กองคลัง ๑๐,๓๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมพิวเตอร์ หจก.อาร์แอนด์พี คอมพิวเตอร์ ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๑๐,๓๔๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๐,๓๔๐ บาท

๑๖ ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง ๒๑,๙๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมพิวเตอร์ หจก.อาร์แอนด์พี คอมพิวเตอร์ ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๒๑,๙๕๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒๑,๙๕๐ บาท
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ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
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๑๗ ซ้ือเคร่ืองพิมพ์และเคร่ืองส ารองไฟ กองช่าง ๑๐,๓๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมพิวเตอร์ หจก.อาร์แอนด์พี คอมพิวเตอร์ ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๑๐,๓๔๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๐,๓๔๐ บาท

๑๘ ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊ ๒๑,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมพิวเตอร์ หจก.อาร์แอนด์พี คอมพิวเตอร์ ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๒๑,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒๑,๐๐๐ บาท

๑๙ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยชนิดบรรจุถุง) ๕๘,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวสมฤทัย  นงลักษณ์ นางสาวสมฤทัย  นงลักษณ์ ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๕๘,๕๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๕๘,๕๐๐ บาท

๒๐ ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กองคลัง ๖๔๒ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมพิวเตอร์ หจก.อาร์แอนด์พี คอมพิวเตอร์ ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๖๔๒ บาท ราคาทีเ่สนอ ๖๔๒ บาท

๒๑ ซ้ือเคร่ืองโทรสาร ๑๘,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมพิวเตอร์ หจก.อาร์แอนด์พี คอมพิวเตอร์ ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๑๘,๐๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๘,๐๐๐ บาท

๒๒ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด ๑๔,๑๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมพิวเตอร์ หจก.อาร์แอนด์พี คอมพิวเตอร์ ราคาต่ าสุด
ราคาทีเ่สนอ ๑๔,๑๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๑๔,๑๐๐ บาท

๒๓ จ้างติดต้ังเคร่ืองกระจายเสียงทางไกล อัตโนมัติ ๒๖๐,๖๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญชุม จ ากัด บริษัท บุญชุม จ ากัด ราคาต่ าสุด
แบบไร้สาย ราคาทีเ่สนอ ๒๖๐,๖๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๒๖๐,๖๐๐ บาท

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ  

    (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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