
ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจา้ง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผลที่

คัดเลือก
โดยสังเขป

 เลขที่และ

วนัที่ของ
สัญญาหรือ 
ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

1
ค่าใชส้อย ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 550.00         500.00         

เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     715       

 4 ส.ค.63

2
ค่าสาธารณูปโภคน้ าประปา 1,676.00      1,676.00      

เฉพาะเจาะจง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านท้ายดง ประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านท้ายดง

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     716       

 4 ส.ค.63

3 ค่าใชส้อย จดัซ้ือวสัดุกจิกรรม 28 ก.ค.63      11,900.00      11,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วาสนา ศรีสวสัด์ิ น.ส.วาสนา ศรีสวสัด์ิ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     717       
 4 ส.ค.63

4 ค่าวสัดุส านักงาน      10,087.00      10,087.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิัฒน์ นุริตมนต์ นายวพิัฒน์ นุริตมนต์
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     721       
 4 ส.ค.63

5 จา้งเหมาบริการ ผู้ชว่ยงานกองการศึกษา       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวหวนัยี่หวา คมคาย 

(9000 บาท)

นางสาวหวนัยี่หวา คมคาย 

(9000 บาท)

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     722       

 4 ส.ค.63

6 จา้งเหมาบริการ แมบ่้าน ศพด.       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
  นางสาวอญัชลี ตองติน          

  ( 9000 บาท)
  นางสาวอญัชลี ตองติน         

  ( 9000 บาท)
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     723       
 4 ส.ค.63

7 จา้งเหมาบริการ ครูพี่เล้ียงเด็ก ศ.พ.ด.       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสนทนา ทองค าสาร       

(9000 บาท)

นางสนทนา ทองค าสาร       

(9000 บาท)

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     724       

 4 ส.ค.63

8 จา้งเหมาบริการ ผู้ชว่ยเจา้หน้าที่พัสดุฯ       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
     นางเสาวณี เครือจนัทร์       

     (9000 บาท)
     นางเสาวณี เครือจนัทร์      

      (9000 บาท)
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     725       
 4 ส.ค.63

9 จา้งเหมาบริการ ผู้ชว่ยงานกองคลัง       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวกลุภญา สานนท์      

(9000 บาท)

นางสาวกลุภญา สานนท์      

(9000 บาท)

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     726       

 4 ส.ค.63

10 จา้งเหมาบริการ คนงานทั่วไป (กองชา่ง)       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวนิษฐา ประภาศิริสุลี 

(9000 บาท)

นางสาวนิษฐา ประภาศิริสุลี 

(9000 บาท)

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     727       

 4 ส.ค.63

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารสว่นต าบลดงกระทงยาม อ าเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจนีบุรี

ข้อมูลประจ าเดอืน สงิหาคม พ.ศ.2563

แบบสขร.1 



ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และ

วนัที่ของ

สัญญาหรือ 

ขอ้ตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง

11 จา้งเหมาบริการ คนงานทั่วไป (กองชา่ง)       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
    นายบัณพิต พิมเสน      

(9000 บาท)
    นายบัณพิต พิมเสน      

(9000 บาท)
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     728       
 4 ส.ค.63

12 จา้งเหมาบริการ ผู้ชว่ยงานสาธารณสุข       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวภทัรานิษฐ์ บุริขนัธ ์   

(9000 บาท)
นางสาวภทัรานิษฐ์ บุริขนัธ์

(9000 บาท)
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     729       
 4 ส.ค.63

13 จา้งเหมาบริการ ผู้ชว่ยงานกองคลัง       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
      นายทรงวทิย ์ตาลน้อย      

    (9000 บาท)

      นายทรงวทิย ์ตาลน้อย      

    (9000 บาท)

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     730       

 4 ส.ค.63

14 จา้งเหมาบริการ คนงานรถประจ าขยะ       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายณรงค์ รอดจนัทร์ (9000 

บาท)

นายณรงค์ รอดจนัทร์ (9000 

บาท)

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     731       

 4 ส.ค.63

15 จา้งเหมาบริการแมบ่้าน       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
     นางหนึ่งฤทัย คมคาย       

(9000 บาท)

     นางหนึ่งฤทัย คมคาย       

(9000 บาท)

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     732       

 4 ส.ค.63

16 จา้งเหมาบริการ ผู้ชว่ยงานทรัพยากรบุคคล       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
    นางสาวน้ าเพ็ชร เรืองศิริ      

      (9000 บาท)

    นางสาวน้ าเพ็ชร เรืองศิริ     

       (9000 บาท)

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     733       

 4 ส.ค.63

17 จา้งเหมาบริการ ผู้ชว่ยงานเกษตร       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายสมศักด์ิ จนัทร์แสง (9000 

บาท)
นายสมศักด์ิ จนัทร์แสง (9000 

บาท)
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     734       
 4 ส.ค.63

18 จา้งเหมา รักษาความปลอดภยั 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเสกสันต์ิ คมคาย นายเสกสันต์ิ คมคาย
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     735       

 4 ส.ค.63

19 จา้งเหมาบริการ ผู้ชว่ยงานป้องกนั       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรณชยั คมคาย นายรณชยั คมคาย
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     736       

 4 ส.ค.63

20 ค่าตอบแทน ค่าเชา่บ้าน มิ.ย.63       3,000.00       3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวชิาดา แกว้นาเหนือ นางสาวสุวชิาดา แกว้นาเหนือ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     737       
 6 ส.ค.63

21
ค่าสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้า ม.ิย.63-ก.ค.63 

อบต.หลังเกา่
         321.96          321.96 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     738       
 6 ส.ค.63



ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และ

วนัที่ของ

สัญญาหรือ 

ขอ้ตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง

22 ค่าวสัดุ น้ ามนั (เคหะ) ม.ิย.2563 5,680.00      5,680.00      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     743       
 6 ส.ค.63

23 ค่าวสัดุ น้ ามนั (สป.) ม.ิย.2563       5,730.00       5,730.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     744       
 6 ส.ค.63

24 สาธารณูปโภคค่าไปรษณีย์ 49.00           49.00           เฉพาะเจาะจง ไปรษณีย ์ศรีมหาโพธิ ไปรษณีย ์ศรีมหาโพธิ
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     748       

 6 ส.ค.63

25 ค่าสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้า      32,426.56      32,426.56 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     749       

 6 ส.ค.63

26 ค่าวสัดุน้ ามนั          230.00          230.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     756       

 14 ส.ค.63

27 ค่าวสัดุน้ ามนั       1,780.00       1,780.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     757       

 14 ส.ค.63

28 ค่าวสัดุน้ ามนั 3,010.00      3,010.00      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     758       
 14 ส.ค.63

29 ค่าใชส้อยเคร่ืองถา่ยเอกสาร(กองคลัง)       3,500.00       3,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปิยะวรรณ ออโต้ หจก.ปิยะวรรณ ออโต้
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     759       

 14 ส.ค.63

30 ค่าใชส้อยเคร่ืองถา่ยเอกสาร(ส านักปลัด)       7,792.41       7,792.41 เฉพาะเจาะจง หจก.ปิยะวรรณ ออโต้ หจก.ปิยะวรรณ ออโต้
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     760       

 14 ส.ค.63

31 ค่าใชส้อยค่าประกนัรถ 4788 / 9833 7,838.82      7,838.82      เฉพาะเจาะจง นางภณัทิลา ทองเล็ก นางภณัทิลา ทองเล็ก
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     761       
 14 ส.ค.63

32 ค่าใชส้อยค่าประกนัรถ 82-2015      10,099.73      10,099.73 เฉพาะเจาะจง นางภณัทิลา ทองเล็ก นางภณัทิลา ทองเล็ก
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     762       
 14 ส.ค.63



ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และ

วนัที่ของ

สัญญาหรือ 

ขอ้ตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง

33 ค่าใชส้อยค่าประกนัรถ 81-3235      10,099.73      10,099.73 เฉพาะเจาะจง นางภณัทิลา ทองเล็ก นางภณัทิลา ทองเล็ก
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     763       
 14 ส.ค.63

34 ค่าวสัดุหมกึ          880.00          880.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิัฒน์ นุริตมนต์ นายวพิัฒน์ นุริตมนต์
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     764       
 14 ส.ค.63

35 ค่าวสัดุนม 1/63      32,900.00      32,900.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวงัน้ าเยน็ สหกรณ์โคนมวงัน้ าเยน็
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     765       

 14 ส.ค.63

36 ค่าวสัดุไฟฟ้า      53,822.07      53,822.07 เฉพาะเจาะจง บ.แฟคโทร่ี โปรเฟสชั่น บ.แฟคโทร่ี โปรเฟสชั่น
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     772       

 18 ส.ค.63

37 ค่าครุภณัฑ์ จดัซ้ือคอมพิวเตอร์      30,000.00      30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิัฒน์ นุริตมนต์ นายวพิัฒน์ นุริตมนต์
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     773       

 18 ส.ค.63

38 ค่าใชส้อย (จา้งออกแบบ)       6,357.00       6,357.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์ หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     774       

 18 ส.ค.63

39 ค่าใชส้อย (จา้งออกแบบ)       1,752.00       1,752.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์ หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     775       
 18 ส.ค.63

40 ค่าใชส้อย (จา้งออกแบบ)       1,047.00       1,047.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์ หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     776       

 18 ส.ค.63

41 ค่าใชส้อย (จา้งออกแบบ)       2,136.00       2,136.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์ หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     777       

 18 ส.ค.63

42 ค่าใชส้อย (จา้งออกแบบ)       4,914.00       4,914.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์ หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     778       
 18 ส.ค.63

43 ค่าใชส้อย (จา้งออกแบบ)       3,309.00       3,309.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์ หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     779       
 18 ส.ค.63



ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และ

วนัที่ของ

สัญญาหรือ 

ขอ้ตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง

44 ค่าใชส้อย (จา้งออกแบบ)       8,214.00       8,214.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์ หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     780       
 18 ส.ค.63

45 ค่าใชส้อย (จา้งออกแบบ)
2,244.00      2,244.00      

เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์ หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     781       
 18 ส.ค.63

46 ค่าใชส้อย (จา้งออกแบบ)
3,843.00      3,843.00      

เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์ หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     782       

 18 ส.ค.63

47 ค่าใชส้อย (จา้งออกแบบ)
8,970.00      8,970.00      

เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์ หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     783       

 18 ส.ค.63

48 ค่าใชส้อย (จา้งออกแบบ)
9,000.00      9,000.00      

เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์ หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     784       

 18 ส.ค.63

49 ค่าใชส้อย (จา้งออกแบบ)
9,000.00      9,000.00      

เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์ หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     785       

 18 ส.ค.63

50 ค่าใชส้อย (จา้งออกแบบ)
9,000.00      9,000.00      

เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์ หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     786       
 18 ส.ค.63

51 ค่าใชส้อย (จา้งออกแบบ)
9,000.00      9,000.00      

เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์ หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     787       

 18 ส.ค.63

52
ค่าน้ ามนั 300.00         300.00         

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     788       

 18 ส.ค.63

53
ค่าใชส้อยตัดสต๊ิกเกอร์ 20,300.00     20,300.00     

เฉพาะเจาะจง นางสาวภทัรปภา กนันิภา นางสาวภทัรปภา กนันิภา
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     797       
 25 ส.ค.63

54
ค่าใชส้อยวสัดุอปุกรณ์ 34,290.00     34,290.00     

เฉพาะเจาะจง นายวรกาญ ห่อทอง นายวรกาญ ห่อทอง
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     798       
 25 ส.ค.63



ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และ

วนัที่ของ

สัญญาหรือ 

ขอ้ตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง

55
ค่าใชส้อยไวนิล 900.00         900.00         

เฉพาะเจาะจง นายเติม ขวญัจนัทร์ นายเติม ขวญัจนัทร์
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     799       
 25 ส.ค.63

56
ค่าสาธารณูปโภคติดต้ังอนิเทอร์เน๊ต 7,918.00      7,918.00      

เฉพาะเจาะจง ทีโอที ทีโอที
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     800       
 25 ส.ค.63

57
ค่าใชส้อยไวนิล 4,650.00      4,650.00      

เฉพาะเจาะจง นายเติม ขวญัจนัทร์ นายเติม ขวญัจนัทร์
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     801       

 25 ส.ค.63

58
ค่าวสัดุวสัดุคอมพิวเตอร์ 1950.00 1950.00

เฉพาะเจาะจง นายวพิัฒน์ นุริตมนต์ นายวพิัฒน์ นุริตมนต์
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     802       

 25 ส.ค.63

59 ค่าใชส้อยซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,100.00      2,100.00      เฉพาะเจาะจง นายโชคทว ีปัญญา นายโชคทว ีปัญญา
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     807       

 25 ส.ค.63

60
ค่าใชส้อย ซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 1,350.00      1,350.00      

เฉพาะเจาะจง นายขจรศักด์ิ ประทาย นายขจรศักด์ิ ประทาย
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     810       

 25 ส.ค.63

61
ค่าวสัดุน้ ามนั 1,050.00      1,050.00      

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     811       
 25 ส.ค.63

62
ค่าวสัดุน้ ามนั 3660.00 3660.00

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     812       

 25 ส.ค.63

63
ค่าวสัดุน้ ามนั 80.00 80.00

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     813       

 25 ส.ค.63

64
ค่าวสัดุน้ ามนั (สป) 5,430.00      5,430.00      

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     814       
 25 ส.ค.63

65
ค่าวสัดุน้ ามนั 80.00           80.00           

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     815       
 25 ส.ค.63



ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และ

วนัที่ของ

สัญญาหรือ 

ขอ้ตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง

66 ค่าใชส้อยเคร่ืองถา่ยเอกสาร(ส านักปลัด)       4,463.00       4,463.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปิยะวรรณ ออโต้ หจก.ปิยะวรรณ ออโต้
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     816       
 25 ส.ค.63

67 ค่าใชส้อยเคร่ืองถา่ยเอกสาร(กองคลัง)       3,500.00       3,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปิยะวรรณ ออโต้ หจก.ปิยะวรรณ ออโต้
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     817       
 25 ส.ค.63

68 ค่าวสัดุ ส านักงาน       9,828.00       9,828.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิัฒน์ นุริตมนต์ นายวพิัฒน์ นุริตมนต์
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     836       

 28 ส.ค.63

69 ค่าสาธารณูปโภค อนิเทอร์เน๊ต       4,951.00       4,951.00 เฉพาะเจาะจง ทีโอที ทีโอที
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     837       

 28 ส.ค.63

70 ค่าสาธาณูปโภค ค่าโทรศัพท์          113.42          113.42 เฉพาะเจาะจง ทีโอที ทีโอที
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     838       
 28 ส.ค.63


