
ขอ้มลูประจ าเดอืน กรกฎาคม พ.ศ.2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัด

จ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ่ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และ

วันที่ของ

สัญญาหรือ

 ข้อตกลง

ในการซ้ือ

หรือจ้าง

1
ค่าใช้สอยเบกิค่าส ารวจทะเบยีนสุนขัแมว                  5,301.00                  5,301.00 เฉพาะเจาะจง เจ้าหนา้ที่ อสม. 13 ทา่น เจ้าหนา้ที่ อสม. 13 ทา่น

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
   600    

 3 กค. 62

2
ค่าใช้สอยค่าประกนัรถน้ า 81-3235 ปจ                10,000.00                10,000.00 เฉพาะเจาะจง ทา่ประชุมประกนัภยั ทา่ประชุมประกนัภยั

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
  601     

 3 กค. 62

3
ค่าใช้สอยประกนัรถส่วนกลาง กข 9833 ปจ                  2,495.24                  2,495.24 เฉพาะเจาะจง ทา่ประชุมประกนัภยั ทา่ประชุมประกนัภยั

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
     602  

 3 กค. 62

4
ค่าใช้สอยประกนัรถส่วนกลาง กต 4788 ปจ                  2,495.24                  2,495.24 เฉพาะเจาะจง ทา่ประชุมประกนัภยั ทา่ประชุมประกนัภยั

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
    603   

 3 กค. 62

5 เบกิค่าจ้างเหมา กองคลัง
                 9,000.00                  9,000.00 เฉพาะเจาะจง

    นางพชัรี อารี      (9000 

บาท)

    นางพชัรี อารี      (9000 

บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
    605   

 4 กค. 62

6
จ้างเหมาบริการ คนงานรถประจ าขยะ                  9,000.00                  9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายณรงค์ รอดจันทร์ (9000 

บาท)

นายณรงค์ รอดจันทร์ (9000 

บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
    606   

 4 กค. 62

7
จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานปอ้งกนั                  9,000.00                  9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมศักด์ิ จันทร์แสง (9000

 บาท)

นายสมศักด์ิ จันทร์แสง (9000 

บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
    607   

 4 กค. 62

8
จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานกองคลัง                  9,000.00                  9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายทรงวิทย ์ตาลนอ้ย (9000 

บาท)

นายทรงวิทย ์ตาลนอ้ย (9000 

บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
    608   

 4 กค. 62

9
จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป (กองช่าง)                  9,000.00                  9,000.00 เฉพาะเจาะจง

    นายบณัพติ พมิเสน      

(9000 บาท)

 นายบณัพติ พมิเสน      (9000

 บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
    609   

 4 กค. 62

10
จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยนกัวิชาการเกษตร                  9,000.00                  9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางเสาวณี เครือจันทร์ (9000

 บาท)

นางเสาวณี เครือจันทร์ (9000 

บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
    610   

 4 กค. 62

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
 องค์การบริหารส่วนต าบลดงกระทงยาม อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบรุี

แบบสขร.1 



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัด

จ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ่ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และ

วันที่ของ

สัญญาหรือ

 ข้อตกลง

ในการซ้ือ

หรือจ้าง

11
จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานทรัพยากรบคุคล                  9,000.00                  9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวน้ าเพช็ร เรืองศิริ(4500

 บาท)

นางสาวน้ าเพช็ร เรืองศิริ(4500 

บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
    611   

 4 กค. 62

12
จ้างเหมาบริการ ครูพี่เล้ียงเด็ก ศ.พ.ด.                  9,000.00                  9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาววรรณวิษา บตุรโคตม์

(9000 บาท)

นางสาววรรณวิษา บตุรโคตม์

(9000 บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
    612   

 4 กค. 62

13
จ้างเหมาบริการ แม่บา้น ศพด.                  8,000.00                  8,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวอญัชลี ตองติน (8000

 บาท)

นางสาวอญัชลี ตองติน ( 8000 

บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
    613   

 4 กค. 62

14
ค่าใช้สอยเบกิจ้างเหมาแม่บา้น                  9,000.00                  9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางหนึง่ฤทยั ดีพา (9000 บาท) นางหนึง่ฤทยั ดีพา (9000 บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
    614   

 4 กค. 62

15
จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานกองคลัง                  9,000.00                  9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวกลุภญา สานนท์(9000

 บาท)

นางสาวกลุภญา สานนท์(9000 

บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
    615   

 4 กค. 62

16
จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานสาธารณสุข                  9,000.00                  9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวภทัรานษิฐ์ บริุขันธ์

(9000 บาท)

นางสาวภทัรานษิฐ์ บริุขันธ์(9000

 บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
    616   

 4 กค. 62

17
จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป (กองช่าง)                  9,000.00                  9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนษิฐา ประภาศิริสุลี 

(9000 บาท)

นางสาวนษิฐา ประภาศิริสุลี 

(9000 บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
    617   

 4 กค. 62

18
จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานกองคลัง                  9,000.00                  9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกจิติตมา แม้นเทวินทร์ นางสาวกจิติตมา แม้นเทวินทร์

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
    618   

 4 กค. 62

19
จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานกองการศึกษา                  9,000.00                  9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหวันยีห่วา (9000 บาท) นางสาวหวันยีห่วา (9000 บาท)

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
    619   

 4 กค. 62

20 ค่าใช้สอยค่าบริการเคร่ืองถ่าย พค.62 2,400.00                 2,400.00                 
เฉพาะเจาะจง ร้าน P.S ครุภณัฑ์ ร้าน P.S ครุภณัฑ์

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
    620   

 4 กค. 62

21 ค่าใช้สอยค่าเช่าเคร่ืองถ่าย(คลัง) เมย. 62 4,177.30                 4,177.30                 
เฉพาะเจาะจง ร้าน P.S ครุภณัฑ์ ร้าน P.S ครุภณัฑ์

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
    621   

 4 กค. 62

22 ค่าใช้สอยค่าเช่าเคร่ืองถ่าย เมย . 62 3,800.00                 3,800.00                 
เฉพาะเจาะจง ร้าน P.S ครุภณัฑ์ ร้าน P.S ครุภณัฑ์

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
    622   

 4 กค. 62



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัด

จ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ่ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และ

วันที่ของ

สัญญาหรือ

 ข้อตกลง

ในการซ้ือ

หรือจ้าง

23 ค่าใช้สอยค่าเช่าเคร่ืองถ่าย พค . 62 4,737.60                 4,737.60                 
เฉพาะเจาะจง ร้าน P.S ครุภณัฑ์ ร้าน P.S ครุภณัฑ์

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
    623   

 4 กค. 62

24 ค่าใช้สอยค่าบริการเคร่ืองถ่าย มีค.62 3,873.50                 3,873.50                 
เฉพาะเจาะจง ร้าน P.S ครุภณัฑ์ ร้าน P.S ครุภณัฑ์

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
    624   

 4 กค. 62

25 ค่าใช้สอยค่าเช่าเคร่ืองถ่าย มีค . 62 3,806.72                 3,806.72                 
เฉพาะเจาะจง ร้าน P.S ครุภณัฑ์ ร้าน P.S ครุภณัฑ์

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
    625   

 4 กค. 62

26 ค่าใช้สอยค่าปา้ยไวนลิโครงการกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ 6,180.00                 6,180.00                 
เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทอง ร้านแหลมทอง

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
    631   

 4 กค. 62

27 ค่าใช้สอยค่าธรรมเนยีมก าจัดขยะ มิย.62 9,857.38                 9,857.38                 
เฉพาะเจาะจง

บริษทัรักษาความปลอดภยั บี

โปรเฟสชัน่แนล ฯ

บริษทัรักษาความปลอดภยั บี

โปรเฟสชัน่แนล ฯ

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
    632   

 4 กค. 62

28 ค่าใช้สอยเบกิค่าตกแต่งสถานที่ตักบาตร 2,500.00                 2,500.00                 
เฉพาะเจาะจง นายสายชล พฒันานนท์ นายสายชล พฒันานนท์

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
    633   

 4 กค. 62

29 ค่าใช้สอยเคร่ืองเสียงโครงการเฉลิมพระเกยีรติ 8,600.00                 8,600.00                 
เฉพาะเจาะจง นายสายชล พฒันานนท์ นายสายชล พฒันานนท์

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
    634   

 4 กค. 62

30 ค่าใช้สอยปรับสถานที่จัดและตกแต่ง 11,000.00               11,000.00               
เฉพาะเจาะจง นายสายชล พฒันานนท์ นายสายชล พฒันานนท์

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
    635   

 4 กค. 62

31 ค่าใช้สอยวัสดุอปุกรณ์กจิกรรมโครงการเฉลิมพระเกยีรติ 6,065.00                 6,065.00                 
เฉพาะเจาะจง นายวิพฒัน ์ นริุตมนต์ นายวิพฒัน ์ นริุตมนต์

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด
    638   

 4 กค. 62

32
จ้างเหมาบริการ คนงานรถประจ าขยะ                  9,000.00                  9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรมงคล บวัรี นายฉัตรมงคล บวัรี

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

    639   

 4 กค. 62

33 เบกิค่าตอบแทนปศุสัตว์ 5,520.00                 5,520.00                 
เฉพาะเจาะจง งานสาธารณสุข งานสาธารณสุข

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

    643   

 9 กค. 62



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัด

จ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ่ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และ

วันที่ของ

สัญญาหรือ

 ข้อตกลง

ในการซ้ือ

หรือจ้าง

34 ค่าใช้สอยจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ 9833 36,666.23               36,666.23               
เฉพาะเจาะจง บริษทัโตโยต้า ปราจีนบรีุ บริษทัโตโยต้า ปราจีนบรีุ

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

    644   

 9 กค. 62

35 ค่าสาธารณูปโภค ประปา เมย.62 290.00                   290.00                   
เฉพาะเจาะจง นายสายชล กฤตยาวสุกลุ นายสายชล กฤตยาวสุกลุ

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

    645   

 11 กค. 62

36 ค่าไฟฟา้ 32,722.15               32,722.15               
เฉพาะเจาะจง การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

    646   

 11 กค. 62

37 เบกิค่าน้ ามัน รถฉุกเฉิน 1669, 7723 4,611.60                 4,611.60                 
เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

    648   

 23 กค. 62

38 เบกิค่าน้ ามัน (กองคลัง)  กญ.1997 200.00                   200.00                   
เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

    649   

 23 กค. 62

39 เบกิค่าน้ ามัน รถบรรทกุขยะ 82-2015 6,613.50                 6,613.50                 
เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

    650   

 23 กค. 62

40 เบกิค่าน้ ามัน กทย.240 (กองช่าง) 200.00                   200.00                   
เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

    651   

 23 กค. 62

41 เบกิค่าน้ ามัน กต.4788 กข..9833 177 8,676.10                 8,676.10                 
เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

    652   

 23 กค. 62

42 เบกิค่าซ้ือเคร่ืองตัดกิง่ไม้ ขนาด 2 เคร่ือง 10,000.00               10,000.00               
เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

    654   

 25 กค. 62

43 ค่าบริการต่ออายโุดเมน 13,250.00               13,250.00               
เฉพาะเจาะจง นพเกตุ เนต๊เวิร์ค นพเกตุ เนต๊เวิร์ค

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

    655   

 25 กค. 62



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัด

จ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ่ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และ

วันที่ของ

สัญญาหรือ

 ข้อตกลง

ในการซ้ือ

หรือจ้าง

44 จ้างค่าซ่อมรถยนต์ 4788 10,216.36               10,216.36               
เฉพาะเจาะจง ปราจีนบรีุ เอฟซี ออโต้ ปราจีนบรีุ เอฟซี ออโต้

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

    658   

 25 กค. 62

45
ค่าสาธารณูปโภค เบกิอนิเตอร์เนต๊ เดือน ธ.ค.                  4,815.00                  4,815.00 เฉพาะเจาะจง ทโีอที ทโีอที

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

    659   

 25 กค. 62

46
ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์                    173.34                    173.34 เฉพาะเจาะจง ทโีอที ทโีอที

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

    658   

 25 กค. 62

47 ค่านม โรงเรียนบา้นดงกระทงยาม, ศพด,วัดลิรัญดอน เดือน พ.ค. 17,660.72               17,660.72               
เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเยน็ สหกรณ์โคนมวังน้ าเยน็

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

    659   

 25 กค. 62

48 ค่านม โรงเรียนบา้นดงกระทงยาม, ศพด,วัดลิรัญดอน เดือน มิ.ย. 29,129.56               29,129.56               
เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเยน็ สหกรณ์โคนมวังน้ าเยน็

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

    660   

 25 กค. 62

49
ค่าวัสดุ สนง (กองคลัง)                  7,742.00                  7,742.00 เฉพาะเจาะจง นายวิพฒัน ์ นริุตมนต์ นายวิพฒัน ์ นริุตมนต์

เปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

    661   

 25 กค. 62


