
ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจา้ง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผลที่

คัดเลือก
โดยสังเขป

 เลขที่และ

วนัที่ของ
สัญญาหรือ 
ขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

1
ค่าครุภณัฑ์เกา้อี้ส านักงาน 3,900.00      3,900.00      

เฉพาะเจาะจง
ร้านนพเกา้ เฟอร์นิเจอร์ ร้านนพเกา้ เฟอร์นิเจอร์

เป็นผู้

เสนอ

       635     

   1 ก.ค..63

2 ค่าครุภณัฑ์เคร่ืองบันทึกเสียง       1,380.00       1,380.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิัฒน์ นุริตมนต์ นายวพิัฒน์ นุริตมนต์
เป็นผู้

เสนอ

       636     

   1 ก.ค..63

3 ค่าใชส้อยค่าซ่อมเคร่ืองปร้ิน          300.00          300.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิัฒน์ นุริตมนต์ นายวพิัฒน์ นุริตมนต์
เป็นผู้

เสนอ

       637     

   1 ก.ค..63

4 ค่าสาธารณูปโภคค่าอนิเทอร์เน๊ต       4,815.00       4,815.00 เฉพาะเจาะจง ทีโอที ทีโอที
เป็นผู้

เสนอ

       638     

   1 ก.ค..63

5
ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายเลียบคุ้งท่าควายเขตติดต่อ ม.11 ต.ท่างาม
   150,000.00    150,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเกศรารัตน์ บุญสร้าง นางเกศรารัตน์ บุญสร้าง

เป็นผู้

เสนอ

       639     

   2 ก.ค..63

6 ค่าครุภณัฑ์เคร่ืองโทรสาร (ส านักปลัด)      13,900.00      13,900.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิัฒน์ นุริตมนต์ นายวพิัฒน์ นุริตมนต์
เป็นผู้
เสนอ

       642     
   3 ก.ค..63

7 ค่าตอบแทน ค่าเชา่บ้าน มิ.ย.63       3,000.00       3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวชิาดา แกว้นาเหนือ นางสาวสุวชิาดา แกว้นาเหนือ
เป็นผู้
เสนอ

       643     
   3 ก.ค..63

8 ค่าใชส้อยซ่อมเล่ือยยนตร์       3,950.00       3,950.00 เฉพาะเจาะจง นายขจรศักด์ิ ประทาย นายขจรศักด์ิ ประทาย
เป็นผู้

เสนอ

       644     

   3 ก.ค..63

9 จา้งเหมาบริการ ผู้ชว่ยงานกองการศึกษา       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวหวนัยี่หวา คมคาย (9000

 บาท)
นางสาวหวนัยี่หวา คมคาย (9000

 บาท)
เป็นผู้
เสนอ

       647     
   3 ก.ค..63

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

( 9000 บาท)
  นางสาวอญัชลี ตองติน           

( 9000 บาท)
เป็นผู้
เสนอ

       648     
   3 ก.ค..63

11 จา้งเหมาบริการ ครูพี่เล้ียงเด็ก ศ.พ.ด.       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาววรรณวษิา บุตรโคตม์

(9000 บาท)

นางสาววรรณวษิา บุตรโคตม์

(9000 บาท)

เป็นผู้

เสนอ

       649     

   3 ก.ค..63

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

(9000 บาท)
นางสาวกลุภญา สานนท์      

(9000 บาท)
เป็นผู้
เสนอ

       650     
   3 ก.ค..63

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารสว่นต าบลดงกระทงยาม อ าเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจนีบุรี

ข้อมูลประจ าเดอืน กรกฎาคม พ.ศ.2563

แบบสขร.1 



ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และ

วนัที่ของ

สัญญาหรือ 

ขอ้ตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง

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

   (9000 บาท)
     นางเสาวณี เครือจนัทร์        

    (9000 บาท)
เป็นผู้
เสนอ

       651     
   3 ก.ค..63

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

(9000 บาท)
นางสาวนิษฐา ประภาศิริสุลี 

(9000 บาท)
เป็นผู้
เสนอ

       652     
   3 ก.ค..63

15 จา้งเหมาบริการ คนงานทั่วไป (กองชา่ง)       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
    นายบัณพิต พิมเสน      (9000

 บาท)
    นายบัณพิต พิมเสน      

(9000 บาท)
เป็นผู้
เสนอ

       653     
   3 ก.ค..63

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

(9000 บาท)
นางสาวภทัรานิษฐ์ บุริขนัธ(์9000

 บาท)
เป็นผู้
เสนอ

       654     
   3 ก.ค..63

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

  (9000 บาท)
      นายทรงวทิย ์ตาลน้อย       

   (9000 บาท)
เป็นผู้
เสนอ

       655     
   3 ก.ค..63

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

    (9000 บาท)
    นางสาวน้ าเพ็ชร เรืองศิริ       

     (9000 บาท)
เป็นผู้
เสนอ

       656     
   3 ก.ค..63

19 จา้งเหมาบริการ คนงานรถประจ าขยะ       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ รอดจนัทร์ (9000 บาท)
นายณรงค์ รอดจนัทร์ (9000 

บาท)
เป็นผู้
เสนอ

       657     
   3 ก.ค..63

20 จา้งเหมาบริการแมบ่้าน       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
     นางหนึ่งฤทัย คมคาย       

(9000 บาท)
     นางหนึ่งฤทัย คมคาย       

(9000 บาท)
เป็นผู้
เสนอ

       658     
   3 ก.ค..63

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

บาท)
นายสมศักด์ิ จนัทร์แสง (9000 

บาท)
เป็นผู้
เสนอ

       659     
   3 ก.ค..63

22 จา้งเหมา รักษาความปลอดภยั 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเสกสันต์ิ คมคาย นายเสกสันต์ิ คมคาย
เป็นผู้

เสนอ

       660     

   3 ก.ค..63

23 จา้งเหมาบริการ ผู้ชว่ยงานป้องกนั       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรณชยั คมคาย นายรณชยั คมคาย
เป็นผู้
เสนอ

       661     
   3 ก.ค..63

24
ค่าครุภณัฑ์ตู้เกบ็เอกสาร ตู้ทึบ 2 ตู้(กองคลัง)

     11,000.00      11,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านนพเกา้ เฟอร์นิเจอร์ ร้านนพเกา้ เฟอร์นิเจอร์

เป็นผู้
เสนอ

       664     
   3 ก.ค..63

25 ค่าสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้า ม.ิย.63      32,783.86      32,783.86 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค
เป็นผู้
เสนอ

       666     
   8 ก.ค..63

26
ค่าสาธารณูปโภคน้ าประปา 1,711.00      1,711.00      

เฉพาะเจาะจง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านท้ายดง ประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านท้ายดง

เป็นผู้
เสนอ

       667     
   8 ก.ค..63



ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และ

วนัที่ของ

สัญญาหรือ 

ขอ้ตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง

27 ค่าใชส้อยจา้งท าอา่งล้างมอื       3,500.00       3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชยัยา คมคาย นายชยัยา คมคาย
เป็นผู้
เสนอ

       670     
   15 ก.ค..63

28 ค่าใชส้อยป้ายไวนิล          432.00          432.00 เฉพาะเจาะจง นายเติม ขวญัจนัทร์ นายเติม ขวญัจนัทร์
เป็นผู้
เสนอ

       671     
   15 ก.ค..63

29
ค่าใชส้อยกอ่สร้างถนน/ราวกนัตกคอนกรีตหมู่ 5 
ดงกระทงยาม(ค่าออกแบบ)

      5,100.00       5,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์ หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์
เป็นผู้
เสนอ

       672     
   15 ก.ค..63

30
ค่าใชส้อยโครงการปรับปรุงภมูทิัศน์บริเวณ อบต.
(ค่าออกแบบ)

48,900.00     48,900.00     เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์ หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์
เป็นผู้
เสนอ

       673     
   15 ก.ค..63

31
ค่าใชส้อยโครงการกอ่สร้างวางท่อลอดพร้อมประตู
เปิด-ปิด(ค่าออกแบบ)

      5,118.00       5,118.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์ หจก.โฟร์เอม็ดีแอนด์คอนส์
เป็นผู้
เสนอ

       674     
   15 ก.ค..63

32
ค่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ All in one (อยู่กบั
นักวชิาการศึกษา)

     17,000.00      17,000.00 เฉพาะเจาะจง ศ.เพื่อนคิด ศ.เพื่อนคิด
เป็นผู้
เสนอ

       677     
   15 ก.ค..63

33 ค่าสาธารณูปโภคค่าไปรษณีย ์มิ.ย. 63 4,999.00      4,999.00      เฉพาะเจาะจง ไปรษณีย ์ศรีมหาโพธิ ไปรษณีย ์ศรีมหาโพธิ
เป็นผู้
เสนอ

       678     
   15 ก.ค..63

34 ค่าวสัดุส านักงาน      24,030.00      24,030.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิัฒน์ นุริตมนต์ นายวพิัฒน์ นุริตมนต์
เป็นผู้
เสนอ

       679     
   15 ก.ค..63

35 ค่าวสัดุส านักงาน      18,900.00      18,900.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิัฒน์ นุริตมนต์ นายวพิัฒน์ นุริตมนต์
เป็นผู้

เสนอ
ราคาต่ าสุด

       680     
   15 ก.ค..63

36 ค่าสาธารณูปโภค (ศพด.)          535.00          535.00 เฉพาะเจาะจง ทีโอที ทีโอที
เป็นผู้

เสนอ
ราคาต่ าสุด

       681     
   15 ก.ค..63

37 ค่าสาธารณูปโภค          214.00          214.00 เฉพาะเจาะจง ทีโอที ทีโอที
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

       682     

   15 ก.ค..63

38
ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

จากเขื่อนคอนกรีตเดิมหน้าบ้านนายทองหล่อ สี
ขาว-หน้าบ้านนายวฑูิร พินิจการ

   164,200.00    164,200.00 เฉพาะเจาะจง นางเกศรารัตน์ บุญสร้าง นางเกศรารัตน์ บุญสร้าง

เป็นผู้

เสนอ
ราคาต่ าสุด

       683     

   15 ก.ค..63



ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และ

วนัที่ของ

สัญญาหรือ 

ขอ้ตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง

39 วางท่อลอดระบายน้ า  (งบกลาง)    146,100.00    146,100.00 เฉพาะเจาะจง นายสุมานิตย ์เทวาพุทธพิทักษ์ นายสุมานิตย ์เทวาพุทธพิทักษ์
เป็นผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

       684     

   15 ก.ค..63

40
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองไผ่กล้า หมู่ 
3ต.ดงกระทงยาม

     24,900.00      24,900.00 เฉพาะเจาะจง นางเกศรารัตน์ บุญสร้าง นางเกศรารัตน์ บุญสร้าง
เป็นผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

       693     
  17 ก.ค..63

41
ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กเดิม นางสุธาสินี ผลสืบ
     22,000.00      22,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยพุิน โพธิช์ู นางสาวยพุิน โพธิช์ู

เป็นผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

       694     

  17 ก.ค..63

42 ค่าวสัดุตรายาง       1,130.00       1,130.00 เฉพาะเจาะจง นายเติม ขวญัจนัทร์ นายเติม ขวญัจนัทร์
เป็นผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

       696     

  21 ก.ค..63

43 ค่าที่ดินโครงการปรับปรุงลูกรัง นางอไุร จนัทิม    125,500.00    125,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยพุิน โพธิช์ู นางสาวยพุิน โพธิช์ู
เป็นผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

       704     

  24 ก.ค..63

44 ค่าตอบแทนค่าเชา่บ้าน เดือนกรกฎาคม       4,000.00       4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรอมุา ค้ าชู นางอรอมุา ค้ าชู
เป็นผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

       705     

  30 ก.ค..63

45 ค่าตอบแทนค่าชว่ยเหลือบุตร เดือนกรกฎาคม       4,800.00       4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางอรอมุา ค้ าชู นางอรอมุา ค้ าชู
เป็นผู้

เสนอ
ราคาต่ าสุด

       706     
  30 ก.ค..63

46 ค่าสาธารณูปโภค ค่าอนิเตอร์เน๊ต เดือน มิ.ย.63       4,815.00       4,815.00 เฉพาะเจาะจง ทีโอที ทีโอที
เป็นผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

       707     

  30 ก.ค..63

47 ค่าก าจดัขยะ มิ.ย.63
29,815.50     29,815.50     

เฉพาะเจาะจง เทศบาลเมอืงปราจนีบุรี เทศบาลเมอืงปราจนีบุรี
เป็นผู้
เสนอ

ราคาต่ าสุด

       712     
  31 ก.ค..63


