
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วธิซ่ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และ

วนัที่ของ

สัญญาหรือ 

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือ

จ้าง

1 ค่าสาธารณูปโภค เบิกค่าประปา เดือน ธ.ค..2561               430.00               430.00 เฉพาะเจาะจง นายสายชล กฤตยาวสุกลุ นายสายชล กฤตยาวสุกลุ

เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

167/2562 7

 ม.ค.2562

2 ค่าครุภัณฑ์  เบิกค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ           10,458.00           10,458.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิัฒน์  นุริตมนต์ นายวพิัฒน์  นุริตมนต์
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

168/2562 7

 ม.ค.2562

3 ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ2 รายการ            1,950.00            1,950.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิัฒน์  นุริตมนต์ นายวพิัฒน์  นุริตมนต์
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

169/2562 7

 ม.ค.2562

4 ค่าตรายาง (2 รายการ)               800.00               800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทอง ร้านแหลมทอง
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

170/2562 7

 ม.ค.2562

5
ค่าตรายาง (1 รายการ) นายหัตถชัย รักษาราชการ

แทน ผอ.กองการศึกษาฯ
              450.00               450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทอง ร้านแหลมทอง

เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

171/2562 7

 ม.ค.2562

6 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์            1,770.00            1,770.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิัฒน์  นุริตมนต์ นายวพิัฒน์  นุริตมนต์
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

172/2562 7

 ม.ค.2562

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

      (9000 บาท)

     นางสาวกลุภญา สานนท์ 

      (9000 บาท)

เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

176/2562 7

 ม.ค.2562

8 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานกองคลัง            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชรี อารี (9000 บาท) นางพัชรี อารี (9000 บาท)

เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

177/2562 7

 ม.ค.2562

9 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานกองคลัง            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายทรงวทิย ์ตาลน้อย (9000

 บาท)

นายทรงวทิย ์ตาลน้อย (9000

 บาท)

เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

178/2562 7

 ม.ค.2562

10 จ้างเหมาบริการ คนงานรถประจ าขยะ            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายณรงค์ รอดจันทร์ (9000

 บาท)

นายณรงค์ รอดจันทร์ (9000

 บาท)

เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

179/2562 7

 ม.ค.2562

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง
องค์การบรหิารส่วนต าบลดงกระทงยาม อ าเภอศรมีหาโพธิ จงัหวัดปราจนีบุรี

ข้อมูลประจ าเดือน มกราคม พ.ศ.2562

แบบสขร.1 



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วธิซ่ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และ

วนัที่ของ

สัญญาหรือ 

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือ

จ้าง

11 จ้างเหมาบริการ คนงานรถประจ าขยะ            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง จิรวฒิุ พุ่มแกว้ (9000 บาท) จิรวฒิุ พุ่มแกว้ (9000 บาท)
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

180/2562 7

 ม.ค.2562

12 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานสาธารณสุข            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวภัทรานิษฐ์ บุริขันธ์

(9000 บาท)

นางสาวภัทรานิษฐ์ บุริขันธ์

(9000 บาท)

เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

181/2562 7

 ม.ค.2562

13 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานป้องกนั            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายสมศักด์ิ จันทร์แสง (9000

 บาท)

นายสมศักด์ิ จันทร์แสง (9000

 บาท)

เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

182/2562 7

 ม.ค.2562

14 จ้างเหมาบริการแม่บ้าน            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางหนึ่งฤทัย ดีพา (9000 

บาท)

นางหนึ่งฤทัย ดีพา (9000 

บาท)

เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

183/2562 7

 ม.ค.2562

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

(9000 บาท)

นางสาวน้ าเพ็ชร เรืองศิริ

(9000 บาท)

เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

184/2562 7

 ม.ค.2562

16 จ้างเหมาบริการ ครูพี่เล้ียงเด็ก ศ.พ.ด.            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาววรรณวษิา บุตรโคตม์

(9000 บาท)

นางสาววรรณวษิา บุตรโคตม์

(9000 บาท)

เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

185/2562 7

 ม.ค.2562

17 จ้างเหมาบริการ แม่บ้าน ศพด.            8,000.00            8,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวอญัชลี ตองติน (8000

 บาท)

นางสาวอญัชลี ตองติน ( 

8000 บาท)

เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

186/2562 7

 ม.ค.2562

18 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานกองการศึกษา            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวหวนัยีห่วา (9000 

บาท)

นางสาวหวนัยีห่วา (9000 

บาท)

เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

187/2562 7

 ม.ค.2562

19 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยนักวชิาการเกษตร            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางเสาวณี เครือจันทร์ (9000

 บาท)

นางเสาวณี เครือจันทร์ (9000

 บาท)

เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

188/2562 7

 ม.ค.2562

20 จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป (กองช่าง)            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวนิษฐา ประภาศิริสุลี 

(9000 บาท)

นางสาวนิษฐา ประภาศิริสุลี 

(9000 บาท)

เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

189/2562 7

 ม.ค.2562



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วธิซ่ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และ

วนัที่ของ

สัญญาหรือ 

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือ

จ้าง

21 จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป (กองช่าง)            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง
    นายบัณพิต พิมเสน      

(9000 บาท)

 นายบัณพิต พิมเสน      

(9000 บาท)

เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

190/2562 7

 ม.ค.2562

22
ค่าไปรษณีย ์ 3,204.00           3,204.00           

เฉพาะเจาะจง ไปรษณีย ์ศรีมหาโพธิ ไปรษณีย ์ศรีมหาโพธิ
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

194/2562 8

 ม.ค.2562

23
ค่าตรายาง 5 อนั (กองช่าง) 2,310.00           2,310.00           

เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทอง ร้านแหลมทอง
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

195/2562 8

 ม.ค.2562

24 ค่าไฟฟ้าสาธารณะ เดือนธนัวาคม
24,876.65          24,876.65          

เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

196/2562 

14 ม.ค.2562

25 ค่าครุภัณฑ์  เบิกค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ (ตู้เยน็) ส านักปลัด            5,790.00            5,790.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิัฒน์  นุริตมนต์ นายวพิัฒน์  นุริตมนต์
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

197/2562 

14 ม.ค.2562

26 ค่าวสัดุส านักงาน 26 รายการ           22,684.00           22,684.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิัฒน์  นุริตมนต์ นายวพิัฒน์  นุริตมนต์
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

198/2562 

14 ม.ค.2562

27 ค่าเปล่ียนยางรถ 82-2015 ปจ.           10,600.00           10,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกติติพัฒน์การยาง ร้านกติติพัฒน์การยาง
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

199/2562 

14 ม.ค.2562

28 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 10 รายการ           14,180.00           14,180.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิัฒน์  นุริตมนต์ นายวพิัฒน์  นุริตมนต์
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

200/2562 

15 ม.ค.2562

29 โครงการลายพระหัตถ์ 110 ปี            2,500.00            2,500.00 เฉพาะเจาะจง จงกล จันทรสาย จงกล จันทรสาย
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

201/2562 

15 ม.ค.2562

30 โครงการลายพระหัตถ์ 110 ปี (กลองยาว)            8,300.00            8,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมนิตย ์เทวาพุทธพิทักษ์ นายสมนิตย ์เทวาพุทธพิทักษ์
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

202/2562 

15 ม.ค.2562



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วธิซ่ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และ

วนัที่ของ

สัญญาหรือ 

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือ

จ้าง

31 โครงการลายพระหัตถ์ 110 ปี (ขบวนผลิตภัณฑ์ต าบล)            9,500.00            9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยยา คมคาย นายชัยยา คมคาย
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

203/2562 

15 ม.ค.2562

32 โครงการลายพระหัตถ์ 110 ปี (วถิีเกษตร)           10,000.00           10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยยา คมคาย นายชัยยา คมคาย
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

204/2562 

15 ม.ค.2562

33 โครงการลายพระหัตถ์ 110 ปี (ขบวนศิลปวฒันธรรม)            8,000.00            8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบรรยาย คมคาย นางบรรยาย คมคาย
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

205/2562 

15 ม.ค.2562

34 โครงการลายพระหัตถ์ 110 ปี ()            2,500.00            2,500.00 เฉพาะเจาะจง ประทุมมา กจิเพียร ประทุมมา กจิเพียร
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

206/2562 

15 ม.ค.2562

35 ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์การจัดเกบ็ภาษี            5,370.00            5,370.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทอง ร้านแหลมทอง
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

207/2562 

15 ม.ค.2562

36
ค่านม ศพด. เดือน พ.ย. 4,586.26           4,586.26           

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวงัน้ าเยน็ สหกรณ์โคนมวงัน้ าเยน็
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

208/2562 

15 ม.ค.2562

37
ค่านม โรงเรียนวดัลิรัญดอน เดือน พ.ย. 6,277.32           6,277.32           

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวงัน้ าเยน็ สหกรณ์โคนมวงัน้ าเยน็
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

209/2562 

15 ม.ค.2562

38
ค่านม โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม เดือน พ.ย. 22,003.52          22,003.52          

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวงัน้ าเยน็ สหกรณ์โคนมวงัน้ าเยน็
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

210/2562 

15 ม.ค.2562

39 เบิกค่าวสัดุเสียงตามสายอปุกรณ์ซ่อมเสียงตามสาย         163,817.00         163,817.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพฤกษาสุวรรณ เซอร์วสิ ร้านพฤกษาสุวรรณ เซอร์วสิ
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

211/2562 

16 ม.ค.2562

40 โครงการวนัเด็ก (ค่าเคร่ืองด่ืม)           24,000.00           24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบรรยาย คมคาย นางบรรยาย คมคาย
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

213/2562 

24 ม.ค.2562



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วธิซ่ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และ

วนัที่ของ

สัญญาหรือ 

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือ

จ้าง

41 โครงการวนัเด็ก (ตกแต่งสถานที่)           12,000.00           12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยยา คมคาย นายชัยยา คมคาย
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

214/2562 

24 ม.ค.2562

42 โครงการวนัเด็ก (ของรางวลั)            5,500.00            5,500.00 เฉพาะเจาะจง สุกญัญา อทุวงษ์ สุกญัญา อทุวงษ์
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

215/256224

 ม.ค.2562

43 โครงการวนัเด็ก (ของรางวลัส าหรับกจิกรรม)           18,450.00           18,450.00 เฉพาะเจาะจง สุกญัญา อทุวงษ์ สุกญัญา อทุวงษ์
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

216/2562 

24 ม.ค.2562

44 โครงการวนัเด็ก (เบิกค่าอปุกรณ์สันทนาการ)            6,000.00            6,000.00 เฉพาะเจาะจง สุกญัญา อทุวงษ์ สุกญัญา อทุวงษ์
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

217/2562 

24 ม.ค.2566

45 โครงการวนัเด็ก (ค่าเคร่ืองเสียง)
10,000.00          10,000.00          

เฉพาะเจาะจง นายสายชล พัฒนานนท์ นายสายชล พัฒนานนท์
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

218/2562 

16 ม.ค.2562

46 โครงการวนัเด็ก (ค่าท าความสะอาด)
3,000.00           3,000.00           

เฉพาะเจาะจง แมน คมคาย แมน คมคาย
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

219/2562 

24 ม.ค.2562

47 ตรายาง ปลัดวรนิษฐ์
450.00              450.00              

เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทอง ร้านแหลมทอง
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

220/2562 

24 ม.ค.2562

48 โครงการวนัเด็ก (ป้ายไวนิล)
1,500.00           1,500.00           

เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทอง ร้านแหลมทอง
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

221/2562 

24 ม.ค.2562

49
เบิกค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน ต.ค.-ธ.ค.

2561 8,033.00           8,033.00           
เฉพาะเจาะจง ร้าน P.S. ครุภัณฑ์ ร้าน P.S. ครุภัณฑ์

เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

228/2562 

29 ม.ค.2562

50
ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 10 เคร่ือง 15,900.00          15,900.00          

เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเมฆกรุ๊ป ร้านศรีเมฆกรุ๊ป
เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

229/2562 

30 ม.ค.2562

51 ค่าสาธารณูปโภค เบิกค่าประปา เดือน ต.ค.-ก.ย.2561               493.00               493.00 เฉพาะเจาะจง นายสายชล กฤตยาวสุกลุ นายสายชล กฤตยาวสุกลุ

เป็นผู้

เสนอ

ราคาต่ าสุด

230/2562 

30 ม.ค.2562


