
ขอ้มลูประจ าเดอืน มถุินายน พ.ศ.2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วธิซ่ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และ

วนัที่ของ

สัญญาหรือ 

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือ

จ้าง

1 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานกองคลัง              9,000.00              9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวกิจติตมา แม้น

เทวนิทร์

นางสาวกิจติตมา แม้น

เทวนิทร์

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   521       

 6 มิ.ย. 62

2
จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงาน

ทรัพยากรบคุคล
             9,000.00              9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวน้ าเพช็ร เรืองศิริ

(9000 บาท)

นางสาวน้ าเพช็ร เรืองศิริ

(9000 บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   522      

6 มิ.ย. 62

3
จ้างเหมาบริการ คนงานรถประจ า

ขยะ
             9,000.00              9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายวชิัย วงษเ์ส็ง (9000 

บาท)

นายวชิัย วงษเ์ส็ง (9000 

บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   523      

6 มิ.ย. 62

4
ค่าใช้สอยเบกิค่าจ้างเหมาธรุการ

กองช่าง ปจด. มีค. 62
             9,000.00              9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนิษฐา ประภาศิริสุลี 

(9000 บาท)

นางสาวนิษฐา ประภาศิริสุ

ลี (9000 บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   524      

6 มิ.ย. 62

5 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานปอ้งกัน              9,000.00              9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายสมศักด์ิ จันทร์แสง 

(9000 บาท)

นายสมศักด์ิ จันทร์แสง 

(9000 บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   525      

6 มิ.ย. 62

6
ค่าใช้สอยเบกิค่าจ้างเหมาผู่

ช่วยงานบนัทึกข้อมูล  ปจด. มีค. 62
             9,000.00              9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางเสาวณี เครือจันทร์ 

(9000 บาท)

นางเสาวณี เครือจันทร์ 

(9000 บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   526      

6 มิ.ย. 62

7
ค่าใช้สอยเบกิค่าจ้างเหมาผู้

ช่วยงานสาธารณสุข ปจด. มีค. 62
             9,000.00              9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวภทัรานิษฐ์ บริุขันธ์

(9000 บาท)

นางสาวภทัรานิษฐ์ บริุขันธ์

(9000 บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   527      

6 มิ.ย. 62

8 ค่าใช้สอยเบกิจ้างเหมาแม่บา้น              9,000.00              9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางหนึ่งฤทัย ดีพา (9000 

บาท)

นางหนึ่งฤทัย ดีพา (9000

 บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   528      

6 มิ.ย. 62

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
 องค์การบรหิารส่วนต าบลดงกระทงยาม อ าเภอศรมีหาโพธิ จังหวัดปราจีนบรุี

แบบสขร.1 



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วธิซ่ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และ

วนัที่ของ

สัญญาหรือ 

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือ

จ้าง

9
ค่าใช้สอยเบกิจ้างเหมาผู้ช่วยงาน

กองการศึกษา
             9,000.00              9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวหวนัยี่หวา (9000 

บาท)

นางสาวหวนัยี่หวา (9000

 บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   529      

6 มิ.ย. 62

10
จ้างเหมาบริการ ครูพีเ่ล้ียงเด็ก ศ.

พ.ด.
             9,000.00              9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาววรรณวษิา บตุร

โคตม(์9000 บาท)

นางสาววรรณวษิา บตุร

โคตม(์9000 บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   530      

6 มิ.ย. 62

11
ค่าใช้สอยเบกิค่าจ้างเหมาแม่บา้น 

ศพด.
             8,000.00              8,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวอัญชลี ตองติน 

(8000 บาท)

   นางสาวอัญชลี ตองติน  

 ( 8000 บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   531      

6 มิ.ย. 62

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

(9000 บาท)

นายทรงวทิย์ ตาลน้อย 

(9000 บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   532      

6 มิ.ย. 62

13
เบกิค่าจ้างเหมา กองคลัง

             9,000.00              9,000.00 เฉพาะเจาะจง
    นางพชัรี อารี      (9000

 บาท)

    นางพชัรี อารี      

(9000 บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   533      

6 มิ.ย. 62

14 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานกองคลัง              9,000.00              9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวกุลภญา สานนท์

((9000 บาท)

นางสาวกุลภญา สานนท์

((9000 บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   534      

6 มิ.ย. 62

15
ค่าใช้สอยเบกิค่าจ้างเหมางานทั่วไป

เพีอ่ซ่อมแซมไฟฟา้
             9,000.00              9,000.00 เฉพาะเจาะจง

    นายบณัพติ พมิเสน      

(9000 บาท)

 นายบณัพติ พมิเสน      

(9000 บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   535      

6 มิ.ย. 62

16
ค่าใช้สอยเบกิค่าเหมาพนักงาน

ประจ ารถขยะ
             9,000.00              9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายณรงค์ รอดจันทร์ 

(9000 บาท)

นายณรงค์ รอดจันทร์ 

(9000 บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   536      

6 มิ.ย. 62

17 ค่าสาธารณูโภคค่าอินเทอร์เน็ต 

ปจด. เมย. 62 4,815.00             4,815.00             
เฉพาะเจาะจง ทีโอที ทีโอที

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   537      

6 มิ.ย. 62

18 ค่าสาธารณูปโภค่าโทรศัพท์ ปจด. 

เมย. 62 462.24                462.24                
เฉพาะเจาะจง ทีโอที ทีโอที

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   538      

6 มิ.ย. 62

19
ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟ พค. 62 32,850.23           32,850.23           

เฉพาะเจาะจง การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค
เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   541     6

 มิ.ย. 62



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วธิซ่ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และ

วนัที่ของ

สัญญาหรือ 

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือ

จ้าง

20 ค่าสาธารณูปโภค ไปรษณ๊ย์ เมย. 

62 ส่วนกองกลัง 103.00                103.00                
เฉพาะเจาะจง ไปรษณ๊ย์ศรีมหาโพธิ ไปรษณ๊ย์ศรีมหาโพธิ

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   542     7

 มิ.ย. 62

21 ค่าวสัดุจัดซ้ือวสัดุส านักงาน

(สาธารณสุข) 7,138.00             7,138.00             
เฉพาะเจาะจง นายวพิฒัน์  นุริตมนต์ นายวพิฒัน์  นุริตมนต์

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   544     7

 มิ.ย. 62

22 ค่าใช้สอยก าจัดขยะ พค. 62
12,099.03           12,099.03           

เฉพาะเจาะจง
บริษทัรักษาความปลอดภยั

 บโีปรเฟสชั่นแนล ฯ

บริษทัรักษาความ

ปลอดภยั บโีปรเฟสชั่น

แนล ฯ

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   560    14

 มิ.ย. 62

23 ค่าใช้สอยทรายอเบท
114,300.00          114,300.00          

เฉพาะเจาะจง ร้านดวงตะวนั ซัพพลาย ร้านดวงตะวนั ซัพพลาย
เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   562.1    

14 มิ.ย. 62

24 ค่าครุภณัฑ์จานดาวเทียม            27,200.00            27,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทัเอเซิร์ฟ เซอร์วสิ บริษทัเอเซิร์ฟ เซอร์วสิ
เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

25

ค่าวสัดุขออนุมัติเบกิค่าน้ ามันรถ

กระเช้าไฟฟา้ 82-3900 ปจด. พค.

 62 2,000.00             2,000.00             
เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์การเกษตรศรีมหา

โพธิ

สหกรณ์การเกษตรศรีมหา

โพธิ

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   572    18

 มิ.ย. 62

26 ค่าวสัดุ วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 

ปจด. พค.62 รถน้ า 81-3235 4,000.00             4,000.00             
เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์การเกษตรศรีมหา

โพธิ

สหกรณ์การเกษตรศรีมหา

โพธิ

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   573     

20 มิ.ย. 62

27

ค่าวสัดุ วสัดุเชื้อเพลิงหล่อล่ืน ปจด.

 พค. 62 รถบรรทุกขยะ 82-2015 

ปจ 4,620.00             4,620.00             
เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์การเกษตรศรีมหา

โพธิ

สหกรณ์การเกษตรศรีมหา

โพธิ

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   574     

20 มิ.ย. 62

28 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงหล่อล่ืน ปจด. พค. 

 รถส่วนกลาง กต 4788   กข 9833 7,060.00             7,060.00             
เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์การเกษตรศรีมหา

โพธิ

สหกรณ์การเกษตรศรีมหา

โพธิ

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   575     

20 มิ.ย. 62

29 ค่าวสัดุ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงหล่อล่ืน 

พค. 62 ส่วนกองคลัง 400.00                400.00                
เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์การเกษตรศรีมหา

โพธิ

สหกรณ์การเกษตรศรีมหา

โพธิ

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   576     

24 มิ.ย. 62

30

ค่าใช้สอย ค่าอาหารวา่งและ

เคร่ืองด่ืมและอาหารส าหรับการ

ประชุมคณะกรรมการพฒันา อบต. 1,900.00             1,900.00             
เฉพาะเจาะจง นางบรรยาย คมคาย นางบรรยาย คมคาย

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   579     

25 มิ.ย. 62



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วธิซ่ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และ

วนัที่ของ

สัญญาหรือ 

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือ

จ้าง

31 ค่าใช้สอยเบกิค่าจ้างซ่อมบ ารุง

จักรยานยนต์ ทบ. กตต 177 ปจ 9,050.00             9,050.00             
เฉพาะเจาะจง นายสิริโชติ กัลยา นายสิริโชติ กัลยา

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   580     

25 มิ.ย. 62

32 ค่าใช้สอย ค่าจ้างซ่อมแซม

เคร่ืองปรับอากาศส านักปลัด 8,250.00             8,250.00             
เฉพาะเจาะจง ร้านโชคทว ีแอร์ เซอร์วสิ ร้านโชคทว ีแอร์ เซอร์วสิ

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   581      

 25 มิ.ย. 62

33 ค่าใช้สอยเบกิค่าจ้างซ่อมบ ารุง

รถยนต์ ทะเบยีบ บธ 7723 ปจ 6,050.00             6,050.00             
เฉพาะเจาะจง นายเสกสันต์ิ คมคาย นายเสกสันต์ิ คมคาย

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   582     

25 มิ.ย. 62

34 ค่าวสัดุ ค่าวสัดุส านักงานบา้นงาน

ครัว 7,705.00             7,705.00             
เฉพาะเจาะจง นายวพิฒัน์  นุริตมนต์ นายวพิฒัน์  นุริตมนต์

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   584     

25 มิ.ย. 62

35 ค่าวสัดุเบกิค่าวสัดุส านักงาน
9,820.00             9,820.00             

เฉพาะเจาะจง นายวพิฒัน์  นุริตมนต์ นายวพิฒัน์  นุริตมนต์
เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   585     

25 มิ.ย. 62

36

ค่าใช้สอย ค่าอาหารรับรองประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดง

กระทงยาม 15 มิย. 62 4,200.00             4,200.00             
เฉพาะเจาะจง นางพติ รวมทรัพย์ นางพติ รวมทรัพย์

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   588     

25 มิ.ย. 62

37 ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ 

ปจด.มีค. 62 378.78                378.78                
เฉพาะเจาะจง ทีโอที ทีโอที

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   591     

27 มิ.ย. 62

38 ค่าสาธารณูปโภค ค่าส่ือสารและ

โทรคมนาคม ปจด. มีค. 62 4,815.00             4,815.00             
เฉพาะเจาะจง ทีโอที ทีโอที

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   592     

25 มิ.ย. 62

39 ค่าวสัดุค่าจัดซ้ือวสัดุคอมฯ
8,100.00             8,100.00             

เฉพาะเจาะจง นายวพิฒัน์  นุริตมนต์ นายวพิฒัน์  นุริตมนต์
เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   593     

25 มิ.ย. 62

40 ค่าวสัดุส านักงานกองช่าง
10,793.00           10,793.00           

เฉพาะเจาะจง นายวพิฒัน์  นุริตมนต์ นายวพิฒัน์  นุริตมนต์
เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   597     

28 มิ.ย. 62


