
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ่ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และ

วันที่ของ

สัญญาหรือ 

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าวัสดุเบกิค่าน้ ามัน(82-2015ปจ)                   6,820.00                   6,820.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     355      

2 เม.ย. 62

2
ค่าวัสดุเบกิค่าน้ ามัน กต 177ปจ         

 กข 98833 ปจ      ดต 4788 ปจ
                  5,637.40                   5,637.40 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

   356      2 

เม.ย. 62

3 ค่าวัสดุเบกิค่าน้ ามัน (กองคลัง)                      200.00                      200.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

      357     

 2 เม.ย. 62

4
ค่าวัสดุเบกิค่าน้ ามัน รถมอเตอร์ไซร์ 

กทย 240 ปจ และค่าน้ ามันเคร่ืองตบ

ดิน ปจด. กพ. 62

                     380.00                      380.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

      358    2

 เม.ย. 62

5
ค่าวัสดุเบกิน้ ามัน 82-2015 ปจ  ปจดง

 ม.ค. 62
                  4,149.80                   4,149.80 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     359      

2 เม.ย.  62

6
ค่าวัสดุเบกิค่าน้ ามัน บธ 7723 ปจ  

81-3235 ปจ   ปจด. กพ. 62
                  4,730.00                   4,730.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     360     2

 เม.ย. 62

7 ค่าใช้สอย จม.ซ่อมบ ารุง บธ 7723 ปจ                   5,950.00                   5,950.00 เฉพาะเจาะจง นายพนัธมิตร เมตตา นายพนัธมิตร เมตตา
เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

   365        

2 เม.ย. 62

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกระทงยาม อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบรุี

ขอ้มลูประจ าเดอืน เมษายน พ.ศ.2562

แบบสขร.1 



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ่ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และ

วันที่ของ

สัญญาหรือ 

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

8
ค่าสาธารณูปโภค เบกิค่าอนิเตอร์เนต็ 

ปจด. กพ. 62
                  4,815.00                   4,815.00 เฉพาะเจาะจง ทโีอที ทโีอที

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

   366       2

  เม.ย.  62

9
ค่าสาธารณูปโภค เบกิค่าโทรศัพท ์

ปจด. กพ. 62
                     293.18                      293.18 เฉพาะเจาะจง ทโีอที ทโีอที

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

   367       2

  เม.ย. 62

10
ค่าใช้สอยเบกิค่าจ้างเหมาธุรการกอง

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

นางสาวนษิฐา ประภาศิริสุลี 

(9000 บาท)

นางสาวนษิฐา ประภาศิริสุลี 

(9000 บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     375     4

 เม.ย. 62

11
ค่าใช้สอยเบกิค่าจ้างเหมางานทั่วไป

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

    นายบณัพติ พมิเสน      

(9000 บาท)

 นายบณัพติ พมิเสน      

(9000 บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

      376    4

 เม.ย. 62

12
ค่าใช้สอยเบกิค่าจ้างเหมาส่วนกองคลัง

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

นางสาวกลุภญา สานนท์(9000

 บาท)

นางสาวกลุภญา สานนท์(9000

 บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

   377        

4  เม.ย. 62

13
ค่าใช้สอยเบกิค่าจ้างเหมาส่วนกองคลัง

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

นายทรงวิทย ์ตาลนอ้ย (9000 

บาท)

นายทรงวิทย ์ตาลนอ้ย (9000

 บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     378     4

  เม.ย.  62

14
ค่าใช้ส้อยเบกิค่าจ้างเหมาส่วนกองคลัง 

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

    นางพชัรี อารี      (9000 

บาท)

    นางพชัรี อารี      (9000 

บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

    379      4

 เม.ย.  62

15
ค่าใช้สอยเบกิค่าจ้างเหมาพนกังาน

ประจ ารถขยะ  ปจด. มีค. 62
                  9,000.00                   9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย วงษเ์ส็ง   (9000 บาท)

นายวิชัย วงษเ์ส็ง   (9000 

บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

    380      4

  เม.ย.  62

16
ค่าใช้สอยเบกิค่าเหมาพนกังานประจ า

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

นายณรงค์ รอดจันทร์ (9000 

บาท)

นายณรงค์ รอดจันทร์ (9000 

บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

      381     

4 เม.ย. 62

17
ค่าใช้สอยเบกิจ้างเหมาแม่บา้น ปจด . 

มีค. 62
                  9,000.00                   9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางหนึง่ฤทยั ดีพา (9000 บาท) นางหนึง่ฤทยั ดีพา (9000 บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

    382      4

 เม.ย.  62

18
ค่าใช้สอยเบกิค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนกั

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

นางสาวน้ าเพช็ร เรืองศิริ(9000

 บาท)

นางสาวน้ าเพช็ร เรืองศิริ(9000

 บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     383     4

 เม.ย.  62

19
ค่าใช้สอยเบกิค่าเจ้างเหมาผู้ช่วยงาน

ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั ปจด. 
                  9,000.00                   9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมศักด์ิ จันทร์แสง (9000 

บาท)

นายสมศักด์ิ จันทร์แสง (9000

 บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     384      

4 เม.ย.  62



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ่ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และ

วันที่ของ

สัญญาหรือ 

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

20
ค่าใช้สอยเบกิค่าจ้างเหมาผู่ช่วยงาน

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

นางเสาวณี เครือจันทร์ (9000 

บาท)

นางเสาวณี เครือจันทร์ (9000

 บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     385    4 

เม.ย.  62

21 ค่าใช้สอยจัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด 1 พุ่ม                      500.00                      500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแดงออร์คิด ร้านแดงออร์คิด
เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     386     4

 เม.ย.  62

22
ค่าใช้สอยเบกิค่าจ้างเหมาครูพี่เล้ียงเด็ก

 ปจด. ม.ค. 62
                  9,000.00                   9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาววรรณวิษา บตุรโคตม์

(9000 บาท)

นางสาววรรณวิษา บตุรโคตม์

(9000 บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

       387    

4เม.ย.  62

23
ค่าใช้สอยเบกิค่าจ้างเหมาผู่ช่วยงาน

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

นางสาวภทัรานษิฐ์ บริุขันธ์

(9000 บาท)

นางสาวภทัรานษิฐ์ บริุขันธ์

(9000 บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

      388    4

 เม.ย. 62

24
ค่าใช้สอยเบกิจ้างเหมาผู้ช่วยงานกอง

การศึกษา ปจด. มีค. 62
                  9,000.00                   9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหวันยีห่วา (9000 บาท) นางสาวหวันยีห่วา (9000 บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

      389      

 4 เม.ย. 62

25
ค่าใช้สอยเบกิค่าจ้างเหมาแม่บา้น ศพด .

 ปจด. มีค. 62
                  8,000.00                   8,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวอญัชลี ตองติน (8000 

บาท)

นางสาวอญัชลี ตองติน ( 8000

 บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     390     4

 เม.ย.  62

26
ค่าใช้สอยเบกิค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

 ปจด. มค. 62
                  2,793.75                   2,793.75 เฉพาะเจาะจง นายพนาวัน สินทวี นายพนาวัน สินทวี

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

    393   10 

เม.ย. 62

27
ค่าใช้สอยเบกิค่าปา้ยโครงการส่งเสริม

สนบัสนนุการบริหารจัดการขยะ 
                     540.00                      540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทอง ร้านแหลมทอง

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

    394      

10 เม.ย. 62

28
ค่าวัสดุเบกิค่าจักซ้ือวัสดุไฟฟา้ 3 

รายการ
                  2,680.00                   2,680.00 เฉพาะเจาะจง นายวิพฒัน ์ นริุตมนต์ นายวิพฒัน ์ นริุตมนต์

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     395    10

 เม.ย. 62

29
ค่าใช้สอยจัดซ้ือวัสดุ เคร่ืองเขียน

โครงการส่งเสริมและสันบสนนุการ
                  1,200.00                   1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายวิพฒัน ์ นริุตมนต์ นายวิพฒัน ์ นริุตมนต์

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

      396   10

 เม.ย. 62

30 ค่าสาธารณูปโภคค่าไฟฟา้ ปจด. มีค. 62                  36,817.79                  36,817.79 เฉพาะเจาะจง การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค
เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

      400   10

 เม.ย. 62

31
ค่าใช้สอยเบกิค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

 ปจด. กพ. 62(สป.)
                  4,874.24                   4,874.24 เฉพาะเจาะจง นายพนาวัน สินทวี นายพนาวัน สินทวี

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

    403     1 

 เม.ย. 62



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ่ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และ

วันที่ของ

สัญญาหรือ 

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

32
ค่าใช้สอยเบกิค่าจ้างเหมาจ้างซ่อมแซม

บ ารุงรถยนต์ กต 4788 ปจ.
                 10,165.00                  10,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษทัปราจีน เอฟ ซี ออโต้เซลล์ บริษทัปราจีน เอฟ ซี ออโต้เซลล์

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     404  11 

เม.ย. 62

33
ค่าใช้สอยเบกิค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

 ปจด. ตค. 61  (สป.)
                  3,800.00                   3,800.00 เฉพาะเจาะจง นายพนาวัน สินทวี นายพนาวัน สินทวี

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     406   18 

 เม.ย. 62

34
ค่าใช้สอยเบกิค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

 ปจด. พย. 61 (สป.)
                  5,629.76                   5,629.76 เฉพาะเจาะจง นายพนาวัน สินทวี นายพนาวัน สินทวี

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

    407   18 

เม.ย. 62

35
ค่าใช้สอยเบกิค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

 ปจด. ธค. 61 (สป.)
                  3,800.00                   3,800.00 เฉพาะเจาะจง นายพนาวัน สินทวี นายพนาวัน สินทวี

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

    408   18 

เม.ย. 62

36
ค่าใช้สอยเบกิค่าเช่าเคร่ืองถ่าย (คลัง) 

ปจด. กพ. 62
                  3,603.65                   3,603.65 เฉพาะเจาะจง นายพนาวัน สินทวี นายพนาวัน สินทวี

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

   409    18 

เม.ย. 62

37
ค่าใช้สอยเบกิค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

 ปจด. มค. 62 (สป.)
                  3,800.00                   3,800.00 เฉพาะเจาะจง นายพนาวัน สินทวี นายพนาวัน สินทวี

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     410    18

 เม.ย. 62

38
ค่าใช้สอยเบกิค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุง

รถยนต์ส่วนกลาง กข 9833 ปจ
                 19,218.70                  19,218.70 เฉพาะเจาะจง บริษทัโตโยต้า ปราจีนบรีุ บริษทัโตโยต้า ปราจีนบรีุ

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

    417    23 

เม.ย. 62

39
ค่าสาธารณูปโภคเบกิค่าไปรษณีย ์ปจด

 มีค. 62
                     206.00                      206.00 เฉพาะเจาะจง ไปรษณียศ์รีมหาโพธิ ไปรษณียศ์รีมหาโพธิ

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

    424   25 

เม.ย. 62

40
ค่าวัสดุค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟา้ จ านวน 13 

รายการ(กองช่าง)
                 52,179.62                  52,179.62 เฉพาะเจาะจง นายวิพฒัน ์ นริุตมนต์ นายวิพฒัน ์ นริุตมนต์

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     425   25 

เม.ย. 62

41
ค่าใช้สอยจัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กรอบห
                  1,470.00                   1,470.00 เฉพาะเจาะจง นายวิพฒัน ์ นริุตมนต์ นายวิพฒัน ์ นริุตมนต์

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

    427     30

 เมย. 62

42
ค่าใช้สอยจม.รถม้า 3 ตัว พร้อม

พนกังานตามเด็จกรรมจัดงานวัน
                  7,500.00                   7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสม เมตตา นายสม เมตต

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

      428   30

 เม.ย. 62

43
ค่าใช้สอยจัดหากระยาสาร พร้อม

มหาบและคณะหาบกจิกรรมขัน
                  2,000.00                   2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจงกล จันทรสาย นางจงกล จันทรสาย

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     429    30

 เมย. 62



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ่ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และ

วันที่ของ

สัญญาหรือ 

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

44
ค่าใช้สอยจัดหาข้าวหลามพร้อมหาบ

กจิกรรมวันอนรัุกษม์รดกไทย
                  2,000.00                   2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจงกล จันทรสาย นางจงกล จันทรสาย

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     430    30

 เม.ย. 62

45
ค่าใช้สอยจัดหาตะกร้อ-ตะแกรง พร้อม

คนหาบกจิกรรมวันอนรัุกษม์รดกไทย
                  2,000.00                   2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบรรยาย คมคาย นางบรรยาย คมคาย

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

    431      

30 เม.ย. 62

46
ค่าใช้สอย จม.ขบวนกลองยาว พร้อม

นางร ากจิกรรมวันอนรัุกษม์รดกไทย
                  9,000.00                   9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมนติย ์เทวาพทุธพทิกัษ์ นายสมนติย ์เทวาพทุธพทิกัษ์
เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     432    30

 เม.ย. 62

47
ค่าวัสดุเบกิค่าน้ ามัน ปจด. มีค. 62 

(กองคลัง)
                     216.40                      216.40 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     433     

30 เม.ย. 62

48
ค่าวัสดุจัดหาน้ ามันเชือ้เพลิงปจด. มีค. 

62 กต 4788 ปจ    กข 9833 ปจ   
                  7,037.00                   7,037.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

      434   30

 เม.ย. 62

49
ค่าวัสดุเบกิค่าน้ ามัน 82-2015 ปจ.  

ปจด. มีค. 62
                  4,450.00                   4,450.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     435     

30 เม.ย. 62

50
ค่าวัสดุเบกิค่าน้ ามันเคร่ืองตบดิน ปจด.

 มีค. 62
                     150.00                      150.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

   436    30 

เม.ย. 62


