
ขอ้มลูประจ าเดอืน กันยายน พ.ศ.2562

ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจา้ง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วธิซ่ืีอหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขทีแ่ละ
วนัทีข่อง

สัญญาหรือ 
ขอ้ตกลงใน
การซ้ือหรือ

จา้ง

1 ค่าใชส้อยจดัซ้ือธงอกัษรพระนามาภไิธย ส.ก.             3,000.00             3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิฒัน ์ นริุตมนต์ นายวพิฒัน ์ นริุตมนต์
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

784.1/2562
 4 ก.ย. 2562

2 ค่าใชส้อยจา้งเหมาตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์           10,800.00           10,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชยัยา คมคาย นายชยัยา คมคาย
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

785/2562  4
 ก.ย.2562

3 ค่าใชส้อยจดัซ้ือวสัดุโรคพษิสุนขั 8 รายการ           49,695.00           49,695.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิฒัน ์ นริุตมนต์ นายวพิฒัน ์ นริุตมนต์
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

786/2562  4
 ก.ย.2562

4 ค่าใชส้อย จา้งเหมาไฟฟา้ เดือน ส.ค.             9,000.00             9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบณัพติ พมิเสน นายบณัพติ พมิเสน
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

787/2562  4
 ก.ย.2562

5 จา้งเหมาบริการ ผู้ชว่ยงานกองการศึกษา             9,000.00             9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหวนัยีห่วา (9000 บาท)
นางสาวหวนัยีห่วา (9000 

บาท)

เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

788/2562  4
 ก.ย.2562

6 จา้งเหมาบริการ ธรุการ (กองชา่ง)             9,000.00             9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวนษิฐา ประภาศิริสุลี 

(9000 บาท)
นางสาวนษิฐา ประภาศิริสุลี 

(9000 บาท)

เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

789/2562  4
 ก.ย.2562

7 จา้งเหมาบริการ ผู้ชว่ยบนัทกึขอ้มลู             9,000.00             9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางเสาวณี เครือจนัทร์ (9000 

บาท)
นางเสาวณี เครือจนัทร์ (9000

 บาท)

เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

790/2562  4
 ก.ย.2562

แบบรายงานสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
 องค์การบรหิารสว่นต าบลดงกระทงยาม อ าเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบรุี

แบบสขร.1 



ขอ้มลูประจ าเดอืน กันยายน พ.ศ.2562

ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจา้ง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วธิซ่ืีอหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขทีแ่ละ
วนัทีข่อง

สัญญาหรือ 
ขอ้ตกลงใน
การซ้ือหรือ

จา้ง

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

บาท)
นายณรงค์ รอดจนัทร์ (9000

 บาท)

เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

791/2562  4
 ก.ย.2562

9 จา้งเหมาบริการ ผู้ชว่ยงานปอ้งกนั             9,000.00             9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายสมศักด์ิ จนัทร์แสง (9000 

บาท)
นายสมศักด์ิ จนัทร์แสง (9000

 บาท)

เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

792/2562  4
 ก.ย.2562

10 จา้งเหมาบริการแมบ่า้น             9,000.00             9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางหนึง่ฤทยั ดีพา (9000 บาท)
นางหนึง่ฤทยั ดีพา (9000 

บาท)

เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

793/2562  4
 ก.ย.2562

11
ค่าใชส้อยเบกิค่าจา้งเหมาส่วนกองคลัง ปจด. 
มคี. 62

            9,000.00             9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวกลุภญา สานนท(์(9000

 บาท)
นางสาวกลุภญา สานนท์

((9000 บาท)

เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

794/2562  4
 ก.ย.2562

12 จา้งเหมาบริการ ผู้ชว่ยงานกองคลัง             9,000.00             9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายทรงวทิย ์ตาลนอ้ย (9000 

บาท)
นายทรงวทิย ์ตาลนอ้ย (9000

 บาท)

เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

795/2562  4
 ก.ย.2562

13 จา้งเหมาบริการ ผู้ชว่ยงานสาธารณสุข             9,000.00             9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวภทัรานษิฐ์ บริุขนัธ์

(9000 บาท)
นางสาวภทัรานษิฐ์ บริุขนัธ์

(9000 บาท)

เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

796/2562  4
 ก.ย.2562

14 จา้งเหมาบริการ ผู้ชว่ยงานทรัพยากรบคุคล             9,000.00             9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวน้ าเพช็ร เรืองศิริ(4500 

บาท)
นางสาวน้ าเพช็ร เรืองศิริ

(4500 บาท)

เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

797/2562  4
 ก.ย.2562

15 จา้งเหมาบริการ ครูพีเ่ล้ียงเด็ก ศ.พ.ด.             9,000.00             9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาววรรณวษิา บตุรโคตม์

(9000 บาท)
นางสาววรรณวษิา บตุรโคตม์

(9000 บาท)

เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

798/2562  4
 ก.ย.2562



ขอ้มลูประจ าเดอืน กันยายน พ.ศ.2562

ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจา้ง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วธิซ่ืีอหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขทีแ่ละ
วนัทีข่อง

สัญญาหรือ 
ขอ้ตกลงใน
การซ้ือหรือ

จา้ง

16 จา้งเหมาบริการ แมบ่า้น ศพด.             8,000.00             8,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวอญัชลี ตองติน (8000 

บาท)
นางสาวอญัชลี ตองติน ( 

8000 บาท)

เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

799/2562  4
 ก.ย.2562

17 ค่าวสัดุจดัซ้ือถงัขยะ 120 ลิตร จ านวน109 ถงั           58,031.60           58,031.60 เฉพาะเจาะจง ดีบ ีซัพพลาย ดีบ ีซัพพลาย
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

802/2562  4
 ก.ย.2562

18 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ าประปา               612.00               612.00 เฉพาะเจาะจง นายสายชล นายสายชล
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

803/2562  
11 ก.ย.2562

19
ค่าจา้งเหมา กจิกรรมโอกาสวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา

          20,530.00           20,530.00 เฉพาะเจาะจง ชยัยา คมคาย ชยัยา คมคาย
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

811/2562  
11 ก.ย.2562

20 ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย ์ส.ค.               185.00               185.00 เฉพาะเจาะจง ไปรษณียศ์รีมหาโพธิ ไปรษณียศ์รีมหาโพธิ
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

816/2562  
11 ก.ย.2562

21 ค่าวสัดุ จดัซ้ือวสัดุคอมและหมกึพมิพ์             2,950.00             2,950.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิฒัน ์ นริุตมนต์ นายวพิฒัน ์ นริุตมนต์
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

821/2562  
11 ก.ย.2562

22
ค่าใชส้อยจดักจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ 28 ก.ค.
62

          46,700.00           46,700.00 เฉพาะเจาะจง ชยัยา คมคาย ชยัยา คมคาย
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

826/2562  
11 ก.ย.2562

23 ค่าใชส้อยเบกิเงินปะยาง รถขยะ 80-2015               200.00               200.00 เฉพาะเจาะจง นายอนนั ผลศรัทธา นายอนนั ผลศรัทธา
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

837/2562  
26 ก.ย.2562



ขอ้มลูประจ าเดอืน กันยายน พ.ศ.2562

ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจา้ง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วธิซ่ืีอหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขทีแ่ละ
วนัทีข่อง

สัญญาหรือ 
ขอ้ตกลงใน
การซ้ือหรือ

จา้ง

24 ค่าวสัดุน้ ามนั ส.ค.               100.00               100.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

839/2562  
26 ก.ย.2562

25 ค่าวสัดุน้ ามนั บธ.7723 ประจ าเดือน ส.ค.             1,254.60             1,254.60 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

840/2562  
26 ก.ย.2562

26 ค่าวสัดุน้ ามนั ส.ค.               200.00               200.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

841/2562  
26 ก.ย.2562

27 ค่าวสัดุน้ ามนั80-215 ส.ค.             5,621.60             5,621.60 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

842/2562  
26 ก.ย.2562

28 ค่าวสัดุน้ ามนั 9833 กต 4788 ส.ค.             6,999.60             6,999.60 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

843/2562  
26 ก.ย.2562

29 ค่าวสัดุน้ ามนัไฟถนน             1,800.10             1,800.10 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

844/2562  
26 ก.ย.2562

30 ค่าใชส้อยค่าก าจดัขยะ เทศบาลเมอืง เดือน ส.ค.           13,668.00           13,668.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทัรักษาความปลอดภยั บี

โปรเฟสชัน่แนล ฯ
บริษทัรักษาความปลอดภยั บี

โปรเฟสชัน่แนล ฯ

เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

845/2562  
26 ก.ย.2562

31 ค่าวสัดุจดัซ้ือวสัดุ สนง.             2,857.00             2,857.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิฒัน ์ นริุตมนต์ นายวพิฒัน ์ นริุตมนต์
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

846/2562  
26 ก.ย.2562



ขอ้มลูประจ าเดอืน กันยายน พ.ศ.2562

ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจา้ง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วธิซ่ืีอหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขทีแ่ละ
วนัทีข่อง

สัญญาหรือ 
ขอ้ตกลงใน
การซ้ือหรือ

จา้ง

32 ค่าวสัดุ จดัซ้ือวสัดุ สนง.             1,392.00             1,392.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิฒัน ์ นริุตมนต์ นายวพิฒัน ์ นริุตมนต์
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

847/2562  
26 ก.ย.2562

33 ค่าวสัดุเบกิค่าจดัซ้ือบนัไดอลูมเินยีม             5,520.00             5,520.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิฒัน ์ นริุตมนต์ นายวพิฒัน ์ นริุตมนต์
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

848/2562  
26 ก.ย.2562

34 ค่าใชส้อยเบกิค่าจา้งท าปา้ยโครงการจดัประชมุ               540.00               540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทอง ร้านแหลมทอง
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

849/2562  
26 ก.ย.2562

35 ค่าใชส้อยจา้งเหมาเคร่ืองขยายเสียง 4-6 ก.ย.
62

         7,500.00          7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสายชล พฒันพานนท์ นายสายชล พฒันพานนท์
เปน็ผู้
เสนอ
ราคาต่่าสุด

850/2562
  26 ก.ย.
2562

36
ค่าใชส้อยค่าอาหารวา่ง เร่ืองการควบคุมเล้ียง
หรือปล่อยสุนขั

            1,045.00             1,045.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนธรีา ชยัรักษ์ นางสาวธนธรีา ชยัรักษ์
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

851/2562  
26 ก.ย.2562

37 จดัซ้ือพานพุม่ วนัเฉลิมฯ             1,700.00             1,700.00 เฉพาะเจาะจง เยาวภา ศิลาภรพรรณ เยาวภา ศิลาภรพรรณ
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

852/2562  
26 ก.ย.2562

38 เบกิค่าจา้งจดัซ้ือพานพุม่เงินพุม่ทอง             1,700.00             1,700.00 เฉพาะเจาะจง เยาวภา ศิลาภรพรรณ เยาวภา ศิลาภรพรรณ
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

853/2562  
26 ก.ย.2562

39 เบกิค่าวสัดุอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการประชมุ             8,900.00             8,900.00 เฉพาะเจาะจง เยาวภา ศิลาภรพรรณ เยาวภา ศิลาภรพรรณ
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

854/2562  
26 ก.ย.2562



ขอ้มลูประจ าเดอืน กันยายน พ.ศ.2562

ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจา้ง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วธิซ่ืีอหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขทีแ่ละ
วนัทีข่อง

สัญญาหรือ 
ขอ้ตกลงใน
การซ้ือหรือ

จา้ง

40 ค่าใชส้อยเบกิจา้งแสดงอนรัุกษ์(สารทไทย)             5,000.00             5,000.00 เฉพาะเจาะจง ชอุม่ สินศิริ ชอุม่ สินศิริ
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

858/2562  
26 ก.ย.2562

41 ค่าใชส้อยเบกิค่าเคร่ืองเสียง (สารทไทย)             8,000.00             8,000.00 เฉพาะเจาะจง ประเสริฐ สุกใส ประเสริฐ สุกใส
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

859/2562  
26 ก.ย.2562

42 ค่าใชส้อยจดัซ้ือเกา้อี้           25,000.00           25,000.00 เฉพาะเจาะจง นพเกา้ เฟอร์นเิจอร์ นพเกา้ เฟอร์นเิจอร์
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

860/2562  
26 ก.ย.2562

43 ค่าวสัดุจดัซ้ือวสัดุคอม           26,450.00           26,450.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิฒัน ์ นริุตมนต์ นายวพิฒัน ์ นริุตมนต์
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

861/2562  
26 ก.ย.2562

44 ค่าใชส้อย ซ่อมเคร่ืองพมิพ์             1,950.00             1,950.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิฒัน ์ นริุตมนต์ นายวพิฒัน ์ นริุตมนต์
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

862/2562  
26 ก.ย.2562

45 ค่าวสัดุ สนง.(กองชา่ง             9,075.00             9,075.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิฒัน ์ นริุตมนต์ นายวพิฒัน ์ นริุตมนต์
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

863/2562  
26 ก.ย.2562

46 ค่าวสัดุจดัซ้ือวสัดุกอ่สร้าง           11,940.00           11,940.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิฒัน ์ นริุตมนต์ นายวพิฒัน ์ นริุตมนต์
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

864/2562  
26 ก.ย.2562

47
ค่าทีดิ่นส่ิงกอ่สร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
 ม.7 ต.ดงกระทงยาม

        299,500.00         299,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พฤกษสุวรรณ เซอร์วสิ ร้าน พฤกษสุวรรณ เซอร์วสิ
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

865/2562  
26 ก.ย.2562



ขอ้มลูประจ าเดอืน กันยายน พ.ศ.2562

ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจา้ง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วธิซ่ืีอหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขทีแ่ละ
วนัทีข่อง

สัญญาหรือ 
ขอ้ตกลงใน
การซ้ือหรือ

จา้ง

48
ค่าทีดิ่นส่ิงกอ่สร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
 ม.5 ต.ดงกระทงยาม

        299,500.00         299,500.00 เฉพาะเจาะจง นางเกศรารัตน ์ บญุสร้าง นางเกศรารัตน ์ บญุสร้าง
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

874/2562  
27 ก.ย.2562

49 ค่าใชส้อย ศพด. วสัดุโครงการ             4,600.00             4,600.00 เฉพาะเจาะจง เฉลา จนัทร์แสง เฉลา จนัทร์แสง
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

875/2562  
27 ก.ย.2562

50 ค่าใชส้อยปา้ยโครงการภมูปิญัญา               225.00               225.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิฒัน ์ นริุตมนต์ นายวพิฒัน ์ นริุตมนต์
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

876/2562  
27 ก.ย.2562

51 ค่าใชส้อยวทิยากรโครงการภมูปิญัญา             1,800.00             1,800.00 เฉพาะเจาะจง เฉลา คมคาย เฉลา คมคาย
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

877/2562  
27 ก.ย.2562

52
ค่าใชส้อย ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมโครงการภมูิ
ปญัญา

            3,250.00             3,250.00 เฉพาะเจาะจง บญุสม เมตตา บญุสม เมตตา
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

878/2562  
27 ก.ย.2562

53 งบกลาง ค่าน้ ามนัภยัแล้ง           78,540.00           78,540.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

879/2562  
27 ก.ย.2562

54 ค่าใชส้อย จดัซ้ือธงชาติ             6,000.00             6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิฒัน ์ นริุตมนต์ นายวพิฒัน ์ นริุตมนต์
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

880/2562  
27 ก.ย.2562

55 ค่าวสัดุซ้ือคอม             3,350.00             3,350.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิฒัน ์ นริุตมนต์ นายวพิฒัน ์ นริุตมนต์
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

881/2562  
27 ก.ย.2562



ขอ้มลูประจ าเดอืน กันยายน พ.ศ.2562

ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจา้ง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วธิซ่ืีอหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขทีแ่ละ
วนัทีข่อง

สัญญาหรือ 
ขอ้ตกลงใน
การซ้ือหรือ

จา้ง

56 ค่าวสัดุจดัซ้ือครัว           18,537.00           18,537.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิฒัน ์ นริุตมนต์ นายวพิฒัน ์ นริุตมนต์
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

882/2562  
27 ก.ย.2562

57 ค่าวสัดุ สนง.           35,733.00           35,733.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิฒัน ์ นริุตมนต์ นายวพิฒัน ์ นริุตมนต์
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

883/2562  
27 ก.ย.2562

58 ค่าใชส้อยซ่อมคอมพวิเตอร์ สป.             3,070.00             3,070.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงิค์ คอมพวิเตอร์ ร้านพงิค์ คอมพวิเตอร์

เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

884/2562  
27 ก.ย.2562

59 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์             5,200.00             5,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงิค์ คอมพวิเตอร์ ร้านพงิค์ คอมพวิเตอร์

เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

885/2562  
27 ก.ย.2562

60 ค่าวสัดุ เติมผงเคมแีหง้             3,600.00             3,600.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอพี วนิเนอร ์ซัพพลาย หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอพี วนิเนอร ์ซัพพลาย

เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

886/2562  
27 ก.ย.2562

61 จดัซ้ือถงัดับเพลิง             8,000.00             8,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอพี วนิเนอร ์ซัพพลาย หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอพี วนิเนอร ์ซัพพลาย

เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

887/2562  
27 ก.ย.2562

62 ค่าใชส้อยไวนลิประเพณี(สารทไทย)             3,045.00             3,045.00 เฉพาะเจาะจง นายเติม ขวญัจนัทร์ นายเติม ขวญัจนัทร์

เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

888/2562  
27 ก.ย.2562

63 ค่าใชส้อย ท าเอกสารแนะน าชมุชน             9,000.00             9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเติม ขวญัจนัทร์ นายเติม ขวญัจนัทร์

เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

889/2562  
27 ก.ย.2562



ขอ้มลูประจ าเดอืน กันยายน พ.ศ.2562

ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจา้ง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วธิซ่ืีอหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขทีแ่ละ
วนัทีข่อง

สัญญาหรือ 
ขอ้ตกลงใน
การซ้ือหรือ

จา้ง

64
ค่าใชส้อยท าโครงการเพิม่ประสิทธภิาพ
ทอ่งเทีย่ว

              540.00               540.00 เฉพาะเจาะจง นายเติม ขวญัจนัทร์ นายเติม ขวญัจนัทร์

เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

890/2562  
27 ก.ย.2562

65 ค่าสาธาณูปโภคสภาต าบลหาดยาง ก.ย.62                 49.39                 49.39 เฉพาะเจาะจง การไฟฟา้ส่วนภมูภิาค การไฟฟา้ส่วนภมูภิาค
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

891/2562  
27 ก.ย.2562

66 ค่าไฟฟา้ อบต.เกา่ ก.ย.62                 72.86                 72.86 เฉพาะเจาะจง การไฟฟา้ส่วนภมูภิาค การไฟฟา้ส่วนภมูภิาค
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

892/2562  
27 ก.ย.2562

67
ค่าใชส้อยวสัดุอปุกรณ์โครงการการเพิม่

ประสิทธภิาพทอ้งถิน่
            3,500.00             3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านใบตอง สเตชัน่ ร้านใบตอง สเตชัน่

เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

893/2562  
27 ก.ย.2562

68 ค่าสาธารณูปโภค ประปา               563.00               563.00 เฉพาะเจาะจง นายสายชล กฤตยาวสุกลุ นายสายชล กฤตยาวสุกลุ

เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

894/2562  
27 ก.ย.2562

69 ค่าใชส้อยท าเอกสารอบรมทอ่งเทีย่ว             4,200.00             4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทอง ร้านแหลมทอง
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

895/2562  
27 ก.ย.2562

70 ค่าไปรษณีย ์ 212.00              212.00              เฉพาะเจาะจง ไปรษณีย ์ศรีมหาโพธิ ไปรษณีย ์ศรีมหาโพธิ
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

896/2562  
27 ก.ย.2562

71 ค่าใชส้อยซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ             7,265.00             7,265.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โชคทวแีอร์ ร้าน โชคทวแีอร์
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

897/2562  
27 ก.ย.2562



ขอ้มลูประจ าเดอืน กันยายน พ.ศ.2562

ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจา้ง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วธิซ่ืีอหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขทีแ่ละ
วนัทีข่อง

สัญญาหรือ 
ขอ้ตกลงใน
การซ้ือหรือ

จา้ง

72 ค่าใชส้อย ติดต้ังโคมไฟ           16,900.00           16,900.00 เฉพาะเจาะจง สายชล วอเตอร์เทค สายชล วอเตอร์เทค
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

898/2562  
27 ก.ย.2562

73 ค่าติดต้ังส่งมอบกระจกโค้ง             3,900.00             3,900.00 เฉพาะเจาะจง สายชล วอเตอร์เทค สายชล วอเตอร์เทค
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

899/2562  
27 ก.ย.2562

74 ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย             9,960.00             9,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยายแอว๋ ร้านยายแอว๋
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

900/2562  
27 ก.ย.2562

75 ค่าใชส้อยก าจดัยงุ             4,500.00             4,500.00 เฉพาะเจาะจง
นายณรงค์ รอดจนัทร์ (4500 

บาท)
นายณรงค์ รอดจนัทร์ (4500

 บาท)

เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

901/2562  
27 ก.ย.2562

76 ค่าใชส้อยก าจดัยงุ             4,500.00             4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวชิยั วงษเ์ส็ง นายวชิยั วงษเ์ส็ง
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

902/2562  
27 ก.ย.2562

77 ค่าใชส้อยปา้ยสตรี               540.00               540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทอง ร้านแหลมทอง
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

903/2562  
27 ก.ย.2562

78 ค่าใชส้อย ก าจดัขยะ ก.ย.62             9,894.00             9,894.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลเมอืงปราจนีบรีุ เทศบาลเมอืงปราจนีบรีุ
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

904/2562  
27 ก.ย.2562

79 ค่าใชส้อยวสัดุโครงการอบรม           13,880.00           13,880.00 เฉพาะเจาะจง กลัยา ปอ้มสา กลัยา ปอ้มสา
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

905/2562  
27 ก.ย.2562



ขอ้มลูประจ าเดอืน กันยายน พ.ศ.2562

ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจา้ง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วธิซ่ืีอหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขทีแ่ละ
วนัทีข่อง

สัญญาหรือ 
ขอ้ตกลงใน
การซ้ือหรือ

จา้ง

80 ค่าน้ ามนัไขเ้ลือดออก             1,535.00             1,535.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

907/2562  
27 ก.ย.2562

81 ค่าใชส้อยเล้ียงรับรองประชมุสภา             2,525.00             2,525.00 เฉพาะเจาะจง เบญพร อากร เบญพร อากร
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

910/2562  
27 ก.ย.2562

82 ค่าน้ ามนั             5,063.70             5,063.70 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

914/2562  
30 ก.ย.2562

83 ค่าวสัดุน้ ามนั             4,870.00             4,870.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

915/2562  
30 ก.ย.2562

84 ค่าวสัดุน้ ามนักองคลัง               200.00               200.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

916/2562  
30 ก.ย.2562

85 ค่าวสัดุ นติิกร               100.00               100.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

917/2562  
30 ก.ย.2562

86 ค่าวสัดุน้ ามนักองชา่ง             1,870.10             1,870.10 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

918/2562  
30 ก.ย.2562

87 ค่าวสัดุน้ ามนักองชา่ง               200.00               200.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

919/2562  
30 ก.ย.2562



ขอ้มลูประจ าเดอืน กันยายน พ.ศ.2562

ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจา้ง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วธิซ่ืีอหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขทีแ่ละ
วนัทีข่อง

สัญญาหรือ 
ขอ้ตกลงใน
การซ้ือหรือ

จา้ง

88 ค่าวสัดุนติิกร โรงพมิพ์             7,246.10             7,246.10 เฉพาะเจาะจง โรงพมิพรั์กษาดินแดน โรงพมิพรั์กษาดินแดน 
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

920/2562  
30 ก.ย.2562

89 ค่าวสัดุนติิกร โรงพมิพ์             2,622.15             2,622.15 เฉพาะเจาะจง โรงพมิพรั์กษาดินแดน โรงพมิพรั์กษาดินแดน 
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

921/2562  
30 ก.ย.2562

90 ค่าใชส้อย  ค่าเคร่ืองถา่ย (กองคลัง)             2,709.05             2,709.05 เฉพาะเจาะจง ร้าน P.S ครุภณัฑ์ ร้าน P.S ครุภณัฑ์
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

922/2562  
30 ก.ย.2562

91 ค่าใชส้อย  ค่าเคร่ืองถา่ย (สป)             5,790.72             5,790.72 เฉพาะเจาะจง ร้าน P.S ครุภณัฑ์ ร้าน P.S ครุภณัฑ์
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

923/2562  
30 ก.ย.2562

92 ค่าใชส้อย  ค่าเคร่ืองถา่ย (สป)             7,645.44             7,645.44 เฉพาะเจาะจง ร้าน P.S ครุภณัฑ์ ร้าน P.S ครุภณัฑ์
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

924/2562  
30 ก.ย.2562

93 ค่าใชส้อย  ค่าเคร่ืองถา่ย (กองคลัง)             2,400.00             2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน P.S ครุภณัฑ์ ร้าน P.S ครุภณัฑ์
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

925/2562  
30 ก.ย.2562

94 ค่าใชส้อย  ค่าเคร่ืองถา่ย (กองคลัง)             3,286.55             3,286.55 เฉพาะเจาะจง ร้าน P.S ครุภณัฑ์ ร้าน P.S ครุภณัฑ์
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

926/2562  
30 ก.ย.2562

95 ค่าใชส้อย  ค่าเคร่ืองถา่ย (สป)             7,094.72             7,094.72 เฉพาะเจาะจง ร้าน P.S ครุภณัฑ์ ร้าน P.S ครุภณัฑ์
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

927/2562  
30 ก.ย.2562



ขอ้มลูประจ าเดอืน กันยายน พ.ศ.2562

ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจา้ง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วธิซ่ืีอหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขทีแ่ละ
วนัทีข่อง

สัญญาหรือ 
ขอ้ตกลงใน
การซ้ือหรือ

จา้ง

96 ค่าใชส้อยโครงการพฒันาระบบสารบรรณ             7,000.00             7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิก๊บโีซลูชัน่ จ ากดั บริษทั บิก๊บโีซลูชัน่ จ ากดั
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

928/2562  
30 ก.ย.2562

97 ค่านม ศพด. เดือน พ.ย. 32,195.94          32,195.94          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวงัน้ าเยน็ สหกรณ์โคนมวงัน้ าเยน็
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

929/2562  
30 ก.ย.2562

98 ค่านม โรงเรียนวดัลิรัญดอน เดือน พ.ย. 32,195.94          32,195.94          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวงัน้ าเยน็ สหกรณ์โคนมวงัน้ าเยน็
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

930/2562  
30 ก.ย.2562

99 ค่านม โรงเรียนบา้นดงกระทงยาม เดือน พ.ย. 38,427.48          38,427.48          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวงัน้ าเยน็ สหกรณ์โคนมวงัน้ าเยน็
เปน็ผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

931/2562  
30 ก.ย.2562


