
๑ จ้างเหมาก าจัดส่ิงปฎิกูลของท่ีท าการ ๓,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางไฉน  บุญมาก นางไฉน  บุญมาก ราคา ๓๖/๒๕๖๕

อบต.หาดนางแก้ว ราคาท่ีเสนอ ๓,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๓,๐๐๐ บาท ต่ าสุด ลว.๒๓/๓/๖๕

๒ จ้างเหมาบริการตรวจสอบและแก้ไข ๑,๒๖๗.๖๗ บาท ๑,๒๖๗.๖๗ บาท เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ราคา ๓๗/๒๕๖๕

ไฟฟ้าขัดข้อง ราคาท่ีเสนอ ๑,๒๖๗.๖๗ บาท ราคาท่ีเสนอ ๑,๒๖๗.๖๗ บาท ต่ าสุด ลว.๒๙/๓/๖๕

๓ จ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานท่ี ๒๗,๐๐๐บาท ๒๗,๐๐๐บาท เฉพาะเจาะจง นายชนะศักด์ิ    นามช่างต่อ นายชนะศักด์ิ    นามช่างต่อ ราคา ๓๘/๒๕๖๕

ราชการ (ศพด) ประจ าเดือนเมษายน - ราคาท่ีเสนอ  ๒๗,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ  ๒๗,๐๐๐ บาท ต่ าสุด ลว.๓๑/๓/๖๕

มิถุนายน 2565

๔ จ้างคนงานท าความสะอาด (ศพด) ๒๗,๐๐๐บาท ๒๗,๐๐๐บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวประมวล   จวงจันทร์ นางสาวประมวล   จวงจันทร์ ราคา ๓๙/๒๕๖๕

ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนานย 2565 ราคาท่ีเสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท ต่ าสุด ๓๑/๓/๖๕

๕ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ (สารส้ม) 109,200 บาท 109,200 บาท    เฉพาะเจาะจง ทรัพย์หิรัญรุ่งเรืองกิจ ทรัพย์หิรัญรุ่งเรืองกิจ ราคา ๒๐/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ ๑๐๙,๒๐๐  บาท ราคาท่ีเสนอ ๑๐๙,๒๐๐  บาท ต่ าสุด ๑๐/๓/๖๕

๖ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการปฎิบัติงาน           ๖,๑๑๗ บาท          ๖,๑๑๗ บาท  เฉพาะเจาะจง ร้านพ.สุวรรณศร ร้านพ.สุวรรณศร ราคา 21/๒๕๖๕

ในศูนย์พักคอยฯ ราคาท่ีเสนอ ๖,๑๑๗  บาท ราคาท่ีเสนอ ๖,๑๑๗  บาท ต่ าสุด 15/๓/๖๕

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้าง

ล าดับท่ี วิธีซ้ือหรือจ้าง

        แบบ สขร.1

                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

                                                                                      วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

งานจัดซ้ือจัดจ้าง  ราคากลาง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก 
  โดยสรุป



๕ ซ้ือซ้ือถุงยังชีพ ๒๑,๖๒๕ บาท ๒๑,๖๒๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลล์  กบินทร์บุรี ร้านเพาเวอร์ทูลล์  กบินทร์บุรี ราคา ๒๒/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ ๒๑,๖๒๕ บาท ราคาท่ีเสนอ ๒๑,๖๒๕ บาท ต่ าสุด ๑๕/๓/๖๕

๖ ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับเจ้าหน้าท่ีและ 21,625 บาท 21,625 บาท เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  ศรีหัตถผดุงกิจ นายกฤษฎา  ศรีหัตถผดุงกิจ ราคา ๒๓/๒๕๖๕

บุคคลากรทางการแพทย์ ราคาท่ีเสนอ ๒๑,๖๒๕  บาท ราคาท่ีเสนอ ๒๑,๖๒๕  บาท ต่ าสุด ๑๕/๓/๖๕

๗ ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๑,๐๒๐ บาท ๑,๐๒๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ราคา ๒๔/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ  ๑,๐๒๐  บาท ราคาท่ีเสนอ  ๑,๐๒๐  บาท ต่ าสุด ๑๕/๓/๖๕

๘ ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ๕,๔๖๑ บาท ๕,๔๖๑ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ราคา ๒๕/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ ๕,๔๖๑  บาท ราคาท่ีเสนอ ๕,๔๖๑  บาท ต่ าสุด ๑๗/๓/๖๕

๙ ซ้ือถุงยังชีพ ๕๖,๗๐๐ บาท ๕๖,๗๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพะเยาวร์  สุวรรณศร นางสาวพะเยาวร์  สุวรรณศร ราคา ๒๖/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ ๕๖,๗๐๐  บาท ราคาท่ีเสนอ ๕๖,๗๐๐  บาท ต่ าสุด ๓๑/๓/๖๕

๑๐ ซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ ส าหรับเจ้าหน้าท่ี ๒๙,๙๖๐ บาท ๒๙,๙๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ราคา ๒๗/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ ๒๙,๙๖๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๒๙,๙๖๐ บาท ต่ าสุด ๓๑/๓/๖๕

                                                                                      วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 
   โดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

        แบบ สขร.1

                                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม ๒๕๖๕

                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



๑๑ ซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการปฎิบัติงาน ๑๑,๓๑๔.๑๘ บาท ๑๑,๓๑๔.๑๘ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ร้านศักด์ิการไฟฟ้า ราคา ๒๘/๒๕๖๕

ในศูนย์พักคอย ราคาท่ีเสนอ ๑๑,๓๑๔.๑๘  บาท ราคาท่ีเสนอ ๑๑,๓๑๔.๑๘  บาท ต่ าสุด ๓๑/๓/๖๕

๑๒ ซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ ส าหรับเจ้าหน้าท่ี ๒๙,๙๖๐ บาท ๒๙,๙๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ร้านเพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี ราคา ๒๙/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ ๒๙,๙๖๐ บาท ราคาท่ีเสนอ ๒๙,๙๖๐ บาท ต่ าสุด ๓๑/๓/๖๕

๑๓ ซ้ือนมโรงเรียน 82,829.44 บาท 82,829.44 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น ราคา ๒/๒๕๖๕

ราคาท่ีเสนอ 82,829.44  บาท ราคาท่ีเสนอ82,829.44  บาท ต่ าสุด ๒๙/๓/๖๕

๑๔ ขยายท่อเมนน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ ๖ 247,000 บาท 250,000 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศิริชัยค้าวัสดุ ร้านศิริชัยค้าวัสดุ ราคา ๙/๒๕๖๕

บ้านเกาะลอย ราคาท่ีเสนอ ๒๔๗,๐๐๐  บาท ราคาท่ีเสนอ ๒๔๗,๐๐๐  บาท ต่ าสุด ๒๔/๓/๖๕

ร้านศรีจเด็จการค้า

ราคาท่ีเสนอ 248,500  บาท

นางบุญเกิด   รักษ์จันทร์

ราคาท่ีเสนอ ๒50,000  บาท

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 
  โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

        แบบ สขร.1

                                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                                                      วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง


