
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และวนัที่

ของสัญญาหรือ

 ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1
ค่าตอบแทน เช่าบ้าน 4,000.00      4,000.00      

เฉพาะเจาะจง
นางอรอุมา ค้ าชู นางอรอุมา ค้ าชู

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     846        

1 ก.ย.63

2 มัดจ าประกนัสัญญาโครงการซ่อมถนนลูกรัง ม.3 หาดยาง     14,975.00     14,975.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศรารัตน์ บุญสร้าง นางสาวเกศรารัตน์ บุญสร้าง
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     847        

1 ก.ย.63

3 ค่าก าจัดขยะ มิ.ย.63
29,425.00    29,425.00    

เฉพาะเจาะจง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     852        

1 ก.ย.63

4 จ้างเหมาบริการแม่บ้าน       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
     นางหนึ่งฤทัย คมคาย       (9000

 บาท)

     นางหนึ่งฤทัย คมคาย       (9000

 บาท)

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     853        

1 ก.ย.63

5 จ้างเหมา รักษาความปลอดภัย 10,000.00    10,000.00    เฉพาะเจาะจง นายเสกสันต์ิ คมคาย นายเสกสันต์ิ คมคาย
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     854        

1 ก.ย.63

6 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานทรัพยากรบุคคล       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
    นางสาวน้ าเพ็ชร เรืองศิริ            

(9000 บาท)

    นางสาวน้ าเพ็ชร เรืองศิริ            

(9000 บาท)

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     855        

1 ก.ย.63

7 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานกองคลัง       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวกลุภญา สานนท์      (9000 

บาท)

นางสาวกลุภญา สานนท์      (9000 

บาท)

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     856        

1 ก.ย.63

8 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุฯ       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
     นางเสาวณี เครือจันทร์            

(9000 บาท)

     นางเสาวณี เครือจันทร์            

(9000 บาท)

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     857        

1 ก.ย.63

9 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานป้องกนั       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรณชัย คมคาย นายรณชัย คมคาย
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     858        

1 ก.ย.63

10 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานกองการศึกษา       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวหวนัยี่หวา คมคาย (9000 

บาท)

นางสาวหวนัยี่หวา คมคาย (9000 

บาท)

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     859        

1 ก.ย.63

11 จ้างเหมาบริการ แม่บ้าน ศพด.       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
  นางสาวอัญชลี ตองติน            ( 

9000 บาท)

  นางสาวอัญชลี ตองติน           ( 

9000 บาท)

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     860        

1 ก.ย.63

12 จ้างเหมาบริการ ครูพีเ่ล้ียงเด็ก ศ.พ.ด.       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสนทนา ทองค าสาร       (9000 

บาท)

นางสนทนา ทองค าสาร       (9000 

บาท)

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     861        

1 ก.ย.63

13 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานสาธารณสุข       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวภัทรานิษฐ์ บุริขันธ ์   (9000 

บาท)
นางสาวภัทรานิษฐ์ บุริขันธ(์9000 บาท)

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     862        

1 ก.ย.63

14 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานกองคลัง       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
      นายทรงวทิย์ ตาลน้อย          

(9000 บาท)

      นายทรงวทิย์ ตาลน้อย          

(9000 บาท)

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     863        

1 ก.ย.63

15 จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป (กองช่าง)       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
    นายบัณพิต พิมเสน      (9000 

บาท)

    นายบัณพิต พิมเสน      (9000 

บาท)

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     864        

1 ก.ย.63

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลดงกระทงยาม อ าเภอศรมีหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ข้อมูลประจ าเดอืน กันยายน พ.ศ.2563

แบบสขร.1 



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และวนัที่

ของสัญญาหรือ

 ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

16 จ้างเหมาบริการ คนงานรถประจ าขยะ       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ รอดจันทร์ (9000 บาท) นายณรงค์ รอดจันทร์ (9000 บาท)
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     865        

1 ก.ย.63

17 จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป (กองช่าง)       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวนิษฐา ประภาศิริสุลี (9000 

บาท)

นางสาวนิษฐา ประภาศิริสุลี (9000 

บาท)

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     866        

1 ก.ย.63

18 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานเกษตร       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ จันทร์แสง (9000 บาท) นายสมศักด์ิ จันทร์แสง (9000 บาท)
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     867        

1 ก.ย.63

19 ค่าสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้า
239.56 239.56

เฉพาะเจาะจง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     870        

2 ก.ย.63

20
ค่าสาธารณูปโภคค่าน้ าประปา 2075.00 2075.00

เฉพาะเจาะจง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านท้ายดง ประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านท้ายดง

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     871        

2 ก.ย.63

21 ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 63       3,000.00       3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวชิาดา แกว้นาเหนือ นางสาวสุวชิาดา แกว้นาเหนือ
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     872        

2 ก.ย.63

22 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์       4,040.00       4,040.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิัฒน์ นุริตมนต์ นายวพิัฒน์ นุริตมนต์
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     873        

2 ก.ย.63

23
ค่าใช้สอย วสัดุ 12 สิงหาคม 63 9,250.00      9,250.00      

เฉพาะเจาะจง
นางสาวาสนา ศรีสวสัด์ิ นางสาวาสนา ศรีสวสัด์ิ 

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     874        

2 ก.ย.63

24 ค่าสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้า
36,122.95    36,122.95    

เฉพาะเจาะจง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     875        

2 ก.ย.63

25
ค่า สาธารณูปโภคค่าไปรษณีย์ 279.00         279.00         

เฉพาะเจาะจง
ไปรษณีย์ ศรีมหาโพธิ ไปรษณีย์ ศรีมหาโพธิ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     876        

2 ก.ย.63

26
ค่าใช้สอยจ้างเคร่ืองเสียง สารทไทย 9,700.00      9,700.00      

เฉพาะเจาะจง
นายชอุ่ม สินศิริ นายชอุ่ม สินศิริ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     882        

2 ก.ย.63

27
ค่าใช้สอยค่าอาหาร 21 ส.ค. 3,940.00      3,940.00      

เฉพาะเจาะจง
นางสาวสิริรัตน์ เรือนสิทธิ์ นางสาวสิริรัตน์ เรือนสิทธิ์

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     883        

2 ก.ย.63

28
ค่าใช้สอยค่าอาหาร 21 ส.ค. 6,980.00      6,980.00      

เฉพาะเจาะจง
นางสาวสิริรัตน์ เรือนสิทธิ์ นางสาวสิริรัตน์ เรือนสิทธิ์

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     884        

2 ก.ย.63

29
ค่าใช้สอย จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองด่ืม 7,750.00      7,750.00      

เฉพาะเจาะจง
นายชัยยา คมคาย นายชัยยา คมคาย

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     886        

2 ก.ย.63

30 ค่าใช้สอยปะยาง บริการอื่นๆ          740.00          740.00 เฉพาะเจาะจง
นายอนัน ผลศรัทธา นายอนัน ผลศรัทธา

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     887        

2 ก.ย.63



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และวนัที่

ของสัญญาหรือ

 ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

31 ค่าใช้สอย จ้างเหมากลองยาว       4,000.00       4,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายทว ีช่างเกบ็ นายทว ีช่างเกบ็ 

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     895        

11 ก.ย.63

32 ค่าใช้สอยป้ายไทยพวน       3,045.00       3,045.00 เฉพาะเจาะจง
นายเติม ขวญัจันทร์ นายเติม ขวญัจันทร์

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     896        

11 ก.ย.63

33 ค่าตอบแทนค่าเรียนบุตร 3,850.00      3,850.00      เฉพาะเจาะจง
นางสิริรัตน์ เรือนสิทธิ์ นางสิริรัตน์ เรือนสิทธิ์

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     900        

15 ก.ย.63

34 ค่าใช้สอยค่าเดินทางไปราชการ       3,920.00       3,920.00 เฉพาะเจาะจง
นางพนารัตน์ บุญรอดอยู่ นางพนารัตน์ บุญรอดอยู่

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     901        

15 ก.ย.63

35 ค่าใช้สอยค่าเดินทางไปราชการ          560.00          560.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวชลลดา สุดสวสัด์ิ นางสาวชลลดา สุดสวสัด์ิ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     902        

15 ก.ย.63

36
ค่าใช้สอยโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติจิตอาสาภัยภิบัติ

    85,100.00     85,100.00 เฉพาะเจาะจง
นางอรอุมา ค้้าชู นางอรอุมา ค้้าชู

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     903        

15 ก.ย.63

37 ค่าใช้สอยซ่อมแซมบ ารุง บธ.7723       3,200.00       3,200.00 เฉพาะเจาะจง
นายเสกสันต์ คมคาย นายเสกสันต์ คมคาย

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     905        

16 ก.ย.63

38 ค่าวสัดุซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ กทย 240       4,675.00       4,675.00 เฉพาะเจาะจง
นายสิริโชติ กลัยา นายสิริโชติ กลัยา

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     906        

16 ก.ย.63

39 ค่าครุภัณฑ์ จัดซ้ือคอม All in one (ศพด.)     22,900.00     22,900.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ศ.เพือ่นคิด ร้าน ศ.เพือ่นคิด 

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     912        

18 ก.ย.63

40 ค่าสาธารณูปโภคค่าโทรศัพท์ ส.ค.          348.82          348.82 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีโอที บริษัท ทีโอที

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     913        

18 ก.ย.63

41 ค่าที่ดินส่ิงปลูกสร้างโครงการลูกรัง หมู่ 2    169,500.00    169,500.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว ยุพิน โพธิช์ู นางสาว ยุพิน โพธิช์ู

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     914        

18 ก.ย.63

42 ค่าที่ดินส่ิงปลูกสร้างโครงการลูกรัง หมู่ 1    299,500.00    299,500.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว ยุพิน โพธิช์ู นางสาว ยุพิน โพธิช์ู

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     915        

18 ก.ย.63

43 ค่าวสัดุซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ กญ.1997          130.00          130.00 เฉพาะเจาะจง
นายสิริโชติ กลัยา นายสิริโชติ กลัยา

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     916        

23 ก.ย.63

44 ค่าวสัดุปะยาง          790.00          790.00 เฉพาะเจาะจง
นายอนัน ผลศรัทธา นายอนัน ผลศรัทธา

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     917        

23 ก.ย.63

45 ค่าน้ ามัน (เคร่ืองพ่นหมอกควนั) งานสาธารณสุข     12,288.00     12,288.00 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     918        

23 ก.ย.63

46 ค่าน้ ามัน (งานสาธารณสุข) 5,840.00      5,840.00      เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     919        

23 ก.ย.63

47 ค่าน้ ามัน (ส านักปลัด)       8,280.00       8,280.00 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     920        

23 ก.ย.63
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48 ค่าน้ ามัน (กองช่าง)       1,830.00       1,830.00 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     921        

23 ก.ย.63

49 ค่าน้ ามัน (กองคลัง)          240.00          240.00 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     922        

23 ก.ย.63

50 ค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน       3,000.00       3,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวสุวชิาดา แกว้นาเหนือ นางสาวสุวชิาดา แกว้นาเหนือ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     923        

23 ก.ย.63

51 ค่าใช้จ่ายเคร่ืองถ่ายเอกสาร (กองคลัง)       3,877.18       3,877.18 เฉพาะเจาะจง หจก.ปิยะวรรณ ออโต้ หจก.ปิยะวรรณ ออโต้
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     924        

23 ก.ย.63

52 ค่าใช้จ่ายเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ส านักปลัด)       8,747.07       8,747.07 เฉพาะเจาะจง หจก.ปิยะวรรณ ออโต้ หจก.ปิยะวรรณ ออโต้
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     925        

23 ก.ย.63

53 ค่าใช้สอย ค่าลงทะเบียน พนักงาน ขรก.บรรจุใหม่     12,900.00     12,900.00 เฉพาะเจาะจง
กรมส่งเสริมการปกครอง (นายปรัชญา) กรมส่งเสริมการปกครอง (นายปรัชญา)

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     926        

23 ก.ย.63

54 ค่าใช้สอย ก าจัดขยะ     27,863.00     27,863.00 เฉพาะเจาะจง
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     927        

23 ก.ย.63

55 ค่าวสัดุส านักงาน (กองคลัง)       9,870.00       9,870.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิัฒน์ นุริตมนต์ นายวพิัฒน์ นุริตมนต์
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     932        

25 ก.ย.63

56 ค่าวสัดุหมึกคอมพิวเตอร์ (พัฒนาฯ)       9,990.00       9,990.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิัฒน์ นุริตมนต์ นายวพิัฒน์ นุริตมนต์
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     933        

25 ก.ย.63

57 ค่าคอม ALL in one (กองคลัง)     22,900.00     22,900.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิัฒน์ นุริตมนต์ นายวพิัฒน์ นุริตมนต์
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     934        

25 ก.ย.63

58 ค่าครุภัณฑ์ เคร่ืองปร้ิน (กองคลัง)     10,000.00     10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิัฒน์ นุริตมนต์ นายวพิัฒน์ นุริตมนต์
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     935        

25 ก.ย.63

59 ค่าจ้างซ่อมรถน้ า     32,900.00     32,900.00 เฉพาะเจาะจง
น.ส.ภัทรปภา กนันิภา น.ส.ภัทรปภา กนันิภา

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     936        

25 ก.ย.63

60 ค่าครุภัณฑ์ สนง. (ศพด.)
29,250.00    29,250.00    

เฉพาะเจาะจง
น.ส.วาสนา ศรีสวสัด์ิ น.ส.วาสนา ศรีสวสัด์ิ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     938        

25 ก.ย.63

61 ค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ All in one
22,900.00    22,900.00    

เฉพาะเจาะจง
น.ส.วาสนา ศรีสวสัด์ิ น.ส.วาสนา ศรีสวสัด์ิ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     938.1      

  25 ก.ย.63

62 ค่าครุภัณฑ์ ตู้กระจกบานเล่ือน 2 ตู้
9,000.00      9,000.00      

เฉพาะเจาะจง
บ.นพเกา้ เฟอร์นิเจอร์ บ.นพเกา้ เฟอร์นิเจอร์

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     939        

18 ก.ย.63
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63
ค่าตอบแทนพัสดุ 19 โครงการ 107,400.00   107,400.00   

เฉพาะเจาะจง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     936        

18 ก.ย.63

64 ค่าครุภัณฑ์ สนง. (ศพด.)
29,250.00    29,250.00    

เฉพาะเจาะจง
น.ส.วาสนา ศรีสวสัด์ิ น.ส.วาสนา ศรีสวสัด์ิ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     938        

25 ก.ย.63

65 ค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ All in one
22,900.00    22,900.00    

เฉพาะเจาะจง
น.ส.วาสนา ศรีสวสัด์ิ น.ส.วาสนา ศรีสวสัด์ิ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     938.1      

  25 ก.ย.63

66 ค่าครุภัณฑ์ ตู้กระจกบานเล่ือน 2 ตู้
9,000.00      9,000.00      

เฉพาะเจาะจง
บ.นพเกา้ เฟอร์นิเจอร์ บ.นพเกา้ เฟอร์นิเจอร์

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     939        

18 ก.ย.63

67
ค่าตอบแทนพัสดุ 19 โครงการ 107,400.00   107,400.00   

เฉพาะเจาะจง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     940        

28 ก.ย.63

68
ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 2,520.00      2,520.00      

เฉพาะเจาะจง
พนักงานจัดเกบ็ขยะ พนักงานจัดเกบ็ขยะ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     941        

18 ก.ย.63

69
ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 2,520.00      2,520.00      

เฉพาะเจาะจง
พนักงานจัดเกบ็ขยะ พนักงานจัดเกบ็ขยะ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     942        

28 ก.ย.63

70
ค่าใช้สอยเบิกเพิม่ 400.00         400.00         

เฉพาะเจาะจง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     943        

28 ก.ย.63

71
ค่าใช้สอยเคร่ืองแบบนักเรียน 17,420.00    17,420.00    

เฉพาะเจาะจง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     944        

28 ก.ย.63

72
ค่าใช้สอยค่าน้ ามันพ่นหมอกควนั 1,075.00      1,075.00      

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     945        

28 ก.ย.63

73
ค่าสาธารณูปโภค ค่าอินเทอร์เน๊ต 4,568.90      4,568.90      

เฉพาะเจาะจง ทีโอที ทีโอที
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     946        

28 ก.ย.63

74
ค่าวสัดุ งานบ้านงานครัว 19,846.00    19,846.00    

เฉพาะเจาะจง นายวพิัฒน์ นุริตมนต์ นายวพิัฒน์ นุริตมนต์
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     947        

28 ก.ย.63

75
ค่าครุภัณฑ์เคร่ืองสแกนเนอร์ 3,200.00      3,200.00      

เฉพาะเจาะจง นายวพิัฒน์ นุริตมนต์ นายวพิัฒน์ นุริตมนต์
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     948        

28 ก.ย.63

76
ค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน ประจ าเดือน กนัยายน 4,000.00      4,000.00      

เฉพาะเจาะจง
อรอุมา ค้ าชู อรอุมา ค้ าชู

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     949        

28 ก.ย.63



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
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77
ค่าใช้สอย ค่าวสัดุเคร่ืองเขียน สมุด กระเป๋า 5,000.000    5,000.000    

เฉพาะเจาะจง
อรอุมา ค้ าชู อรอุมา ค้ าชู

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     950        

28 ก.ย.63

78
ค่าสาธารณูปโภคน้ าประปา 2,516.00      2,516.00      

เฉพาะเจาะจง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านท้ายดง ประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านท้ายดง

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     951        

29 ก.ย.63

79
ค่าใช้สอยตรวจเช็คสภาพรถยนต์ กตต4788 4,273.58      4,273.58      

เฉพาะเจาะจง บริษัท ปราจีน เอฟ ซี ออโต้ จ ากดั บริษัท ปราจีน เอฟ ซี ออโต้ จ ากดั
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     952        

29 ก.ย.63

80
ค่าเคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์ 2 เคร่ือง (ศพด.) 18,900.00    18,900.00    

เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.เพือ่นคิด ร้าน ศ.เพือ่นคิด
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     953        

29 ก.ย.63

81
ค่าใช้จ่ายก าจัดขยะ 16,907.000   16,907.000   

เฉพาะเจาะจง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     954        

29 ก.ย.63

82
ค่าวสัดุเปล่ียนยางรถบรรทุกขยะ 82-2015 ปจ. 35,400.00    35,400.00    

เฉพาะเจาะจง นายไพทูล จันทิตา นายไพทูล จันทิตา
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     955        

29 ก.ย.63

83
ค่าวสัดุสายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ 5,500.00      5,500.00      

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ่นส่วนจ ากดั เอที เวนเนอร์ ห้างหุ่นส่วนจ ากดั เอที เวนเนอร์
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     956        

29 ก.ย.63

84
ค่าใช้สอยฝึกอบรมชุดปฎิบัติจิตอาสา 7,325.00      7,325.00      

เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี เสือยัน นางสาวอัญชลี เสือยัน
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     957        

29 ก.ย.63

85
ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 8,920.00      8,920.00      

เฉพาะเจาะจง นายวพิัฒน์ นุริตมนต์ นายวพิัฒน์ นุริตมนต์
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     959        

29 ก.ย.63

86
ค่าใช้สอยเคร่ืองถ่ายเอกสาร (กองคลัง) 3,500.00      3,500.00      

เฉพาะเจาะจง หจก.ปิยะวรรณ ออโต้ หจก.ปิยะวรรณ ออโต้
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     960        

30 ก.ย.63

87
ค่าใช้สอยเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ส านักปลัด) 6,425.00      6,425.00      

เฉพาะเจาะจง หจก.ปิยะวรรณ ออโต้ หจก.ปิยะวรรณ ออโต้
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     961        

30 ก.ย.63

88
ค่าครุภัณฑ์ วสัดุสนง.ตู้เอกสาร จ านวน 5 ตู้ (งานพัฒนา) 25,600.00    25,600.00    

เฉพาะเจาะจง
บ.นพเกา้ เฟอร์นิเจอร์ บ.นพเกา้ เฟอร์นิเจอร์

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     962        

30 ก.ย.63

89
ค่าวสัดุน้ ามัน 240.00         240.00         

เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     963        

30 ก.ย.63

90
ค่าวสัดุน้ ามัน 1,690.00      1,690.00      

เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     964        

30 ก.ย.63



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และวนัที่

ของสัญญาหรือ

 ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

91
ค่าวสัดุน้ ามัน 1,180.00      1,180.00      

เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     965        

30 ก.ย.63

92
ค่าวสัดุน้ ามัน 1,830.00      1,830.00      

เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     966        

30 ก.ย.63

93
ค่าตอบแทนจัดจ้าง 7,100.00      7,100.00      

เฉพาะเจาะจง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     967        

30 ก.ย.63

94
ค่าวสัดุนม ประจ าเดือนกนัยายน 32,900.00    32,900.00    

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวงัน้ าเย็น สหกรณ์โคนมวงัน้ าเย็น
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     968        

30 ก.ย.63

95 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานกองการศึกษา       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวหวนัยี่หวา คมคาย (9000 

บาท)

นางสาวหวนัยี่หวา คมคาย (9000 

บาท)

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     969        

30 ก.ย.63

96 จ้างเหมาบริการ แม่บ้าน ศพด.       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
  นางสาวอัญชลี ตองติน            ( 

9000 บาท)

  นางสาวอัญชลี ตองติน           ( 

9000 บาท)

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     970        

30 ก.ย.63

97 จ้างเหมาบริการ ครูพีเ่ล้ียงเด็ก ศ.พ.ด.       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสนทนา ทองค าสาร       (9000 

บาท)

นางสนทนา ทองค าสาร       (9000 

บาท)

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     971        

30 ก.ย.63

98 จ้างเหมาบริการ คนงานรถประจ าขยะ       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ รอดจันทร์ (9000 บาท) นายณรงค์ รอดจันทร์ (9000 บาท)
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     972        

30 ก.ย.63

99 จ้างเหมาบริการแม่บ้าน       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
     นางหนึ่งฤทัย คมคาย       (9000

 บาท)

     นางหนึ่งฤทัย คมคาย       (9000

 บาท)

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     973        

30 ก.ย.63

100 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานเกษตร       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ จันทร์แสง (9000 บาท) นายสมศักด์ิ จันทร์แสง (9000 บาท)
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     974        

30 ก.ย.63

101 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานกองคลัง       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
      นายทรงวทิย์ ตาลน้อย          

(9000 บาท)

      นายทรงวทิย์ ตาลน้อย          

(9000 บาท)

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     975        

30 ก.ย.63

102 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานสาธารณสุข       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวภัทรานิษฐ์ บุริขันธ ์   (9000 

บาท)
นางสาวภัทรานิษฐ์ บุริขันธ(์9000 บาท)

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     976        

30 ก.ย.63



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และวนัที่

ของสัญญาหรือ

 ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

103 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานทรัพยากรบุคคล       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
    นางสาวน้ าเพ็ชร เรืองศิริ            

(9000 บาท)

    นางสาวน้ าเพ็ชร เรืองศิริ            

(9000 บาท)

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     977        

30 ก.ย.63

104 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานป้องกนั       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรณชัย คมคาย นายรณชัย คมคาย
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     978        

30 ก.ย.63

105 จ้างเหมา รักษาความปลอดภัย 10,000.00    10,000.00    เฉพาะเจาะจง นายเสกสันต์ิ คมคาย นายเสกสันต์ิ คมคาย
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     979        

30 ก.ย.63

106 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุฯ       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
     นางเสาวณี เครือจันทร์            

(9000 บาท)

     นางเสาวณี เครือจันทร์            

(9000 บาท)

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     980        

30 ก.ย.63

107 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานกองคลัง       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวกลุภญา สานนท์      (9000 

บาท)

นางสาวกลุภญา สานนท์      (9000 

บาท)

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     981        

30 ก.ย.63

108 จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป (กองช่าง)       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
    นายบัณพิต พิมเสน      (9000 

บาท)

    นายบัณพิต พิมเสน      (9000 

บาท)

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     982        

30 ก.ย.63

109 จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป (กองช่าง)       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวนิษฐา ประภาศิริสุลี (9000 

บาท)

นางสาวนิษฐา ประภาศิริสุลี (9000 

บาท)

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     983        

30 ก.ย.63

110 ค่าวสัดุจัดซ้ือน้ ามัน       5,202.50       5,202.50 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     984        

30 ก.ย.63

111 ค่าสาธารณูปโภค เช่าเวป๊ไซด์ นพเกตุ     13,250.00     13,250.00 เฉพาะเจาะจง วโิรจน์ นพเกตุ วโิรจน์ นพเกตุ
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     985        

30 ก.ย.63

112 ค่าใช้สอยจ้างพ่นยุง (งานสาธารณสุข)       4,200.00       4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด กองสี นายสมคิด กองสี
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     986        

30 ก.ย.63

113 ค่าใช้สอยจ้างเหมา ทั่วไป ระบบสารบรรณ 7,000.000    7,000.000     เฉพาะเจาะจง บ.บิ๊กบีโซลูชั่น บ.บิ๊กบีโซลูชั่น
 เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

      987       

 30 ก.ย.63

114 ค่าใช้สอยจ้างพ่นยุง (งานสาธารณสุข) 4,200.000    4,200.000     เฉพาะเจาะจง นายสกลพัฒน์ ต้นแพง นายสกลพัฒน์ ต้นแพง
 เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

      988       

 30 ก.ย.63


