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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม   อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี   31   เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2565 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1. จา้งเหมาบุคคลภายนอก 
(ป้องกนั) เดือนสิงหาคม 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

นายสมชาย  ขนัธรักษ ์ 
ราคา 9,000.-บาท 

นายสมชาย  ขนัธรักษ ์
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-677/65                                                  
ลงวนัท่ี 1 ส.ค. 2565 

 
2 
 

จา้งเก็บค่าน ้าประปา ม.9 เดือน
กรกฎาคม 

3,975.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสมหมาย  มูฮ าหมดั
อาลี  ราคา 3,975.-บาท 

นางสมหมาย  มูฮ าหมดั
อาลี  ราคา 3,975.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-678/65                                                   
ลงวนัท่ี 1 ส.ค. 2565 

3 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 
(ป้องกนั) เดือนสิงหาคม 

8,700.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายสันติภาพ  ขนัธ
สอน  ราคา 8,700.-บาท 

นายสันติภาพ  ขนัธ
สอน  ราคา 8,700.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-679/65                                                   
ลงวนัท่ี 2 ส.ค. 2565 

4 จา้งเก็บค่าน ้าประปา ม.8 เดือน
กรกฎาคม 

2,985.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายเสง่ียม  อบรมชอบ  
ราคา 2,985.-บาท 

นายเสง่ียม  อบรมชอบ  
ราคา 2,985.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-680/65   
ลงวนัท่ี 2 ส.ค. 2565 

5 จา้งเก็บค่าน ้าประปา ม.5 เดือน
มิถุนายน 

4,485.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางปภาดา  พวงพิกุล  
ราคา 4,485.-บาท 

นางปภาดา  พวงพิกุล  
ราคา 4,485.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-683/65   
ลงวนัท่ี 4 ส.ค. 2565 

6 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุจ านวน 9 
รายการ 

14,805.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวมญัญฉตัร์  ทอง
ชู  ราคา 14,805.-บาท 

นางสาวมญัญฉตัร์  ทอง
ชู  ราคา 14,805.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CN TR-684/65   
ลงวนัท่ี 4 ส.ค. 2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

7 จา้งเหมาท าป้ายแผนผงั
โครงสร้างองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลส าเภาล่ม  จ านวน 3 ป้าย 

15,878.80 - เฉพาะเจาะจง ธีรศิลปะ ดีไซน์ แอนด ์
แอดเวอร์ไทซ่ิง ราคา 
15,878.80บาท 

ธีรศิลปะ ดีไซน์ แอนด ์
แอดเวอร์ไทซ่ิง ราคา 
15,878.80บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาดและเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีตั้งไว ้

CNTR-685/65   
ลงวนัท่ี 4 ส.ค. 2565 

8 ซ้ือธงชาติ และธงตราสัญลกัษณ์
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ และเสา
ธงไม ้กิจกรรมโครงการค่าใชจ้่าย
ในพิธีทางศาสนา  

16,300.- - เฉพาะเจาะจง ร้านเสาธงชาติ (มงกุฎ)  
ราคา 16,300.-บาท 

ร้านเสาธงชาติ (มงกุฎ)  
ราคา 16,300.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาดและเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีตั้งไว ้

CNTR-686/65   
ลงวนัท่ี 4 ส.ค. 2565 

9 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุจ านวน 7 
รายการ 

5,180.- - เฉพาะเจาะจง นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 5,180.-
บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 5,180.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-687/65   
ลงวนัท่ี 4 ส.ค. 2565 

10 จา้งเหมาประดบัไฟ จ านวน 5 วนั 
วนัท่ี 8 -12 สิงหาคม 2565 

25,000.- - เฉพาะเจาะจง นายเกรียง  สุภีแดน  
ราคา 25,000.-บาท 

นายเกรียง  สุภีแดน  
ราคา 25,000.-บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ีและ
มีความพร้อมท่ีจะท างาน
จา้ง และเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR689/65   
ลงวนัท่ี 5 ส.ค. 2565 

11 จา้งเหมาซ่อมแซมถนนดินพร้อม
ลงหินคลุก กวา้ง 1.50 เมตร ยาว 
30 เมตร หมู่ท่ี 3 (ทางเขา้วดัพญา
กง)  

26,690.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวภทัรานิษฐ์  ภู่
ทวี  ราคา 26,690.-บาท 

นางสาวภทัรานิษฐ์  ภู่
ทวี  ราคา 26,690.-บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ีและ
มีความพร้อมท่ีจะท างาน
จา้ง และเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-690/65   
ลงวนัท่ี 5 ส.ค. 2565 

12 จา้งเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ กวา้ง 4.50 เมตร ยาว 
5.80 เมตร พร้อมหูชา้ง พร้อมฝา
บ่อพกัเหลก็ กวา้ง 1.30 เมตร ยาว 
1.30 เมตร หมู่ท่ี 2 

31,500.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวภทัรานิษฐ์  ภู่
ทวี  ราคา 31,500.-บาท 

นางสาวภทัรานิษฐ์  ภู่
ทวี  ราคา 31,500.-บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ีและ
มีความพร้อมท่ีจะท างาน
จา้ง และเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-691/65   
ลงวนัท่ี 5 ส.ค. 2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

13 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา ม.7 
เดือนกรกฎาคม 

5,490.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางนกแกว้  ศรีสังข ์ 
ราคา 5,490.-บาท 

นางนกแกว้  ศรีสังข ์ 
ราคา 5,490.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-693/65   
ลงวนัท่ี 8 ส.ค. 2565 

14 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา ม.
10,11 เดือนมิถุนายน 

2,550.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายเฉลิมพล  วงคแ์ท ้ 
ราคา 2,550.-บาท 

นายเฉลิมพล  วงคแ์ท ้ 
ราคา 2,550.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-694/65   
ลงวนัท่ี 10 ส.ค.

2565 
15 จา้งโครงการก่อสร้างวางท่อ

ระบายน ้า ขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 
0.40 เมตร พร้อมบ่อพกั 5 จุด หมู่
ท่ี 9 

139,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แมว 
9 ชีวิต 1999 การโยธา  
ราคา139,000.-บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แมว 
9 ชีวิต 1999 การโยธา  
ราคา139,000.-บาท 

เสนอราคาต ่าสุด /เอกสาร
ถูกตอ้งตามเง่ือนไข และ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

4/2565 
ลงวนัท่ี 10 ส.ค.

2565 
 

16 จา้งเหมาท าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 300 ชุด ส าหรับจดั
โครงการเปิดอาคารหลงัใหม่
องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าเภา
ล่ม ในวนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 

39,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายเอกพงษ ์ เจริญรูป  
ราคา 39,000.-บาท 

นายเอกพงษ ์ เจริญรูป  
ราคา 39,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-696/65   
ลงวนัท่ี 10 ส.ค.

2565 
 

17 ซ้ือไฟราวปิงปอง จ านวน 3 ชุด 
เพื่อใชใ้นการประดบัอาคาร
ส านกังาน อบต.แห่งใหม่  

34,500.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

นางสาวมญัญฉตัร์  ทอง
ชู  ราคา 34,500.-บาท 

นางสาวมญัญฉตัร์  ทอง
ชู  ราคา 34,500.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาดและเสนอราคา 

CNTR-697/65   
ลงวนัท่ี 10 ส.ค.

2565 

18 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุจ านวน 11 
รายการ  

57,894.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 
57,894.-บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 
57,894.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-698/65   
ลงวนัท่ี 10 ส.ค.
2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

19 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุจ านวน 6 
รายการ 

46,770.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวมญัญฉตัร์  ทอง
ชู  ราคา 46,770.-บาท 

นางสาวมญัญฉตัร์  ทอง
ชู  ราคา 46,770.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาด 

CNTR-699/65   
ลงวนัท่ี 10 ส.ค.

2565 
20 จา้งแรงงานทัว่ไป เก็บขยะมูล

ฝอย เดือนสิงหาคม 
4,800.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายธีระวฒั  ชูตระกูล  
ราคา 4,800.-บาท 

นายธีระวฒั  ชูตระกูล  
ราคา 4,800.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-700/65   
ลงวนัท่ี 16 ส.ค.

2565 
21 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพื่อใชใ้นการ

ซ่อมบ ารุงน ้าประปาท่ีช ารุด 
3,940.- 

 
- เฉพาะเจาะจง นางสุไลมะฮ ์ กระ

จ่างพฒัน์  ราคา 3,940.-
บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 3,940.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-701/65   
ลงวนัท่ี 16 ส.ค.

2565 
22 ซ้ือมิเตอร์น ้า 1/2 จ านวน 20 ตวั 11,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 
11,000.-บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 
11,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-702/65   
ลงวนัท่ี 17 ส.ค.

2565 
23 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 2 

รายการ 
 

1,040.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 1,040.-
บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 1,040.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-704/65   
ลงวนัท่ี 17 ส.ค.

2565 

24 จา้งเหมาซ่อมจอคอมพิวเตอร์ 
ครุภณัฑเ์ลขท่ี ๔๑๖๖๒๐๐๒๙ 
ของส านกัปลดั 

1,391.- - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย  ราคา 1,391.-
บาท 

หจก.สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย  ราคา 1,391.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-705/65   
ลงวนัท่ี 18 ส.ค.

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

25 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เมาส์ 
จ านวน 2 อนั เพื่อใชป้ฏิบติังาน
ในหน่อยงาน กองคลงั องคก์าร
บริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม 

684.80 - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 684.80 บาท 

หจก.สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 684.80 บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-706/65   
ลงวนัท่ี 22 ส.ค.

2565 

26 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมึกปร้ิน
เตอร์ รุ่น brother DCP-T820DW 
จ านวน 4 รายการ เพื่อใชใ้นการ
จดัพิมพเ์อกสารของกองคลงั 

4,815.- - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 4,815.- 
บาท 

หจก.สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 4,815.- 
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-707/65   
ลงวนัท่ี 23 ส.ค.

2565 

27 จดัซ้ือพรมดกัฝุ่ น PVC จ านวน 1 
ผืน 

3,500.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวมญัญฉตัร์  ทอง
ชู  ราคา 3,500.-บาท 

นางสาวมญัญฉตัร์  ทอง
ชู  ราคา 3,500.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาดและเสนอราคา 

CNTR-708/65   
ลงวนัท่ี 23 ส.ค.

2565 
28 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 2 

รายการ ไมร้วก จ านวน 2 มดั 
และเสาหิน หนา้ 4 ยาว 1.50 เมตร 
จ านวน 10 ตน้ 

2,970.- - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.อุดมรัตน์ 
ผลิตภณัฑ ์คอนกรีต 
ราคา 2,970.-บาท 

หจก.อุดมรัตน์ 
ผลิตภณัฑ ์คอนกรีต 
ราคา 2,970.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาดและเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-710/65   
ลงวนัท่ี 23 ส.ค.

2565 

29 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา ม.3 
เดือนกรกฎาคม 

690.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางวชัรี  กิตติสุทธิกุล  
ราคา 690.-บาท 

นางวชัรี  กิตติสุทธิกุล  
ราคา 690.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-711/65   
ลงวนัท่ี 25 ส.ค.

2565 
30 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 43,428.52 - เฉพาะเจาะจง 

 
บริษทั กฤตย ์จ ากดั  
ราคา 43,428.52บาท 

บริษทั กฤตย ์จ ากดั  
ราคา 43,428.52บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาด 

CNTR-713/65   
ลงวนัท่ี 1 ส.ค.2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

31 จา้งเก็บค่าน ้าประปาและค่าขยะ 
ม.7 เดือนสิงหาคม 

6,735.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางนกแกว้  ศรีสังข ์  
ราคา 6,735.-บาท 

นางนกแกว้  ศรีสังข ์  
ราคา 6,735.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-714/65   
ลงวนัท่ี 25 ส.ค.

2565 
32 จา้งเก็บค่าน ้าประปา ม.1 เดือน

กรกฎาคม 
5,190.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางสาวนิตยา  ขนัธสร  
ราคา 5,190.-บาท 

นางสาวนิตยา  ขนัธสร  
ราคา 5,190.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-715/65   
ลงวนัท่ี 26 ส.ค.

2565 
33 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปาและค่า

ขยะ ม.4 เดือนสิงหาคม 
2,990.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางสาวศุภรัตน์  สุทธิ
วฒันาการ                     
ราคา 2,990.- บาท 

นางสาวศุภรัตน์  สุทธิ
วฒันาการ                     
ราคา 2,990.- บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-716/65   
ลงวนัท่ี 26 ส.ค.

2565 
34 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 5 

รายการ 
1,525.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 1,525.-
บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 1,525.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-717/65   
ลงวนัท่ี 26 ส.ค.

2565 
  35 จา้งเหมาติดฟิลม์กระจกห้อง

ท างานชั้น 2 (ห้องเก็บจอ Moniter 
กลอ้งวงจรปิด) 

7,000.- - เฉพาะเจาะจง นางสาวอญัชลี  พานิช  
ราคา 7,000.-บาท 

นางสาวอญัชลี  พานิช  
ราคา 7,000.-บาท 

เสนอราคาต ่าสุด /เอกสาร
ถูกตอ้งตามเง่ือนไข และ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-718/65   
ลงวนัท่ี 26 ส.ค.

2565 

36 ซ้ือไฟราวปิงปอง LED ขนาด 5 
วตัต ์ยาว 100 เมตร จ านวน 3 ชุด 

30,000.- - เฉพาะเจาะจง นางสาวมญัญฉตัร์  
ทองชู  ราคา 30,000.-
บาท 

นางสาวมญัญฉตัร์  ทอง
ชู  ราคา 30,000.-บาท 

เสนอราคาต ่าสุด /เอกสาร
ถูกตอ้งตามเง่ือนไข และ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-719/65   
ลงวนัท่ี 26 ส.ค.

2565 

37 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  จ านวน 
6 รายการ 

6,300.- - เฉพาะเจาะจง ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี  ราคา 6,300.-
บาท 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี  ราคา 6,300.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-720/65   
ลงวนัท่ี 26 ส.ค.

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

38 จา้งเก็บค่าน ้าประปาและค่าขยะ 
ม.9 เดือนสิงหาคม 

4,910.- - เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย  มูฮ าหมดั
อาลี  ราคา 4,910.-บาท 

นางสมหมาย  มูฮ าหมดั
อาลี  ราคา 4,910.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-721/65   
ลงวนัท่ี 29 ส.ค.

2565 
39 จดัซ้ือตรายางหมึกในตวั  จ านวน 

3 รายการ 
1,360.- - เฉพาะเจาะจง แหม่ม ตรายาง  ราคา 

1,360.-บาท 
แหม่ม ตรายาง  ราคา 
1,360.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาด 

CNTR-722/65   
ลงวนัท่ี 29 ส.ค.

2565 
40 ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์จ านวน 1 ลูก 

เพื่อเปล่ียนรถยนตส่์วนกลาง 
ทะเบียน บต 4171 

3,745.- - เฉพาะเจาะจง บริษทั เพชรพรรณาราย 
แบตเตอร่ี อยธุยา จ ากดั 
ราคา 3,745.-บาท 

บริษทั เพชรพรรณาราย 
แบตเตอร่ี อยธุยา จ ากดั 
ราคา 3,745.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาด 

CNTR-723/65   
ลงวนัท่ี 29 ส.ค.

2565 
41 ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 2 

รายการ 
380.- - เฉพาะเจาะจง นางสุไลมะฮ ์ กระ

จ่างพฒัน์  ราคา 380.-
บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 380.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-724/65   
ลงวนัท่ี 29 ส.ค.

2565 
42 จา้งเหมารถแบค็โฮขดุลอกและ

ปรับพ้ืนท่ี เพ่ือท าการรังวดั ม.3 
24,800.- - เฉพาะเจาะจง นางสาววนัเพญ็  ทรง

รัตนา  ราคา 24,800.-
บาท 

นางสาววนัเพญ็  ทรง
รัตนา  ราคา 24,800.-
บาท 

เสนอราคาต ่าสุด /เอกสาร
ถูกตอ้งตามเง่ือนไข และ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-725/65   
ลงวนัท่ี 29 ส.ค.

2565 

43 จา้งเหมาท าป้ายรายช่ืออะคิลิค ,
ป้ายห้องประชุมอะคิลิค , 
สต๊ิกเกอร์ไดคทัสีขาว เพ่ือใชติ้ด
ในอาคารท่ีท าการ 

8,580.- - เฉพาะเจาะจง นายฉตัรชยั  ทดัทรงกูล  
ราคา 8,580.-บาท 

นายฉตัรชยั  ทดัทรงกูล  
ราคา 8,580.-บาท 

เสนอราคาต ่าสุด /เอกสาร
ถูกตอ้งตามเง่ือนไข และ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-726/65   
ลงวนัท่ี 29 ส.ค.

2565 

44 จา้งเหมาท าโล่เกียรติคุณ จ านวน 
3 โล่ 

3,600.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายสมาน  ขนัธะสอน  
ราคา 3,600.-บาท 

นายสมาน  ขนัธะสอน  
ราคา 3,600.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาดและเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-727/65   
ลงวนัท่ี 23 ส.ค.

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

45 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปาและค่า
ขยะ ม.6 เดือนสิงหาคม 

6,405.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายเสง่ียม  อบรมชอบ  
ราคา 6,405.-บาท 

นายเสง่ียม  อบรมชอบ  
ราคา 6,405.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-728/65 
ลงวนัท่ี 30 ส.ค.

2565 
46 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปาและค่า

ขยะ ม.8 เดือนสิงหาคม 
3,650.- - เฉพาะเจาะจง นายเสง่ียม  อบรมชอบ  

ราคา 3,650.-บาท 
นายเสง่ียม  อบรมชอบ  
ราคา 3,650.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-729/65 
ลงวนัท่ี 30 ส.ค.

2565 
47 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุจ านวน 

1 รายการ 
1,600.- - เฉพาะเจาะจง ร้านวรรณวิมลสเตชัน่

เนอร่ี ราคา 1,600.-บาท 
ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี ราคา 1,600.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-730/65 
ลงวนัท่ี 31 ส.ค.

2565 
48 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป ในการ

เร่งรัดจดัเก็บค่าน ้าประปาท่ีคา้ง
ช าระพร้อมตดัมิเตอร์น ้า  เดือน
กนัยายน 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายน๊อต  เทพภูธร  
ราคา 9,000.-บาท 

นายน๊อต  เทพภูธร  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-731/65 
ลงวนัท่ี 31 ส.ค.

2565 

49 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เพ่ือ
ปฏิบติังานบนัทึกขอ้มูล กองคลงั
เดือนกนัยายน 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นางสาวอามาน่ี  การพง
ศรี  ราคา 9,000.-บาท 

นางสาวอามาน่ี  การพง
ศรี  ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-732/65 
ลงวนัท่ี 31 ส.ค.

2565 
50 จา้งเหมาบุคคลภายนอก เพื่อ

ปฏิบติังานธุรการ  เดือนกนัยายน 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิรดา  ท านอง

นาค  ราคา 9,000.-บาท 
นางสาวอภิรดา  ท านอง
นาค  ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-733/65 
ลงวนัท่ี 31 ส.ค.

2565 
51 จา้งเหมาบุคคลภายนอก เพื่อ

ปฏิบติังานประชาสัมพนัธ์  เดือน
กนัยายน 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นางวรรณภา  ตรีพืชน์  
ราคา 9,000.-บาท 

นางวรรณภา  ตรีพืชน์  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-734/65 
ลงวนัท่ี 31 ส.ค.

2565 

  



                                                                                                                                                    -9-                                                                                                แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

52 จา้งเหมาบุคคลภายนอก ขบั
รถยนต ์ส่วนกลาง  เดือนกนัยายน 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายอนนัต ์ วงันอ้ย   
ราคา 9,000.-บาท 

นายอนนัต ์ วงันอ้ย  
ราคา 9,00.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-735/65   
ลงวนัท่ี 31 ส.ค.

2565 
53 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป 

ปฏิบติังานซ่อมแซมประปา   
เดือนกนัยายน 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  เกศาสตร์  
ราคา 9,000.-บาท 

นายสุชาติ  เกศาสตร์  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-736/65   
ลงวนัท่ี 31 ส.ค.

2565 
54 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป 

ปฏิบติังานซ่อมแซมไฟฟ้า  เดือน
กนัยายน 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายปิยะ  เขม็มณี    
ราคา 9,000.-บาท 

นายปิยะ  เขม็มณี    
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-737/65   
ลงวนัท่ี 31 ส.ค.

2565 
55 จา้งเหมาแรงงาน ขบัรถเก็บขยะ 

เดือนกนัยายน 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายสมบุญ  บุญรักษ ์ 

ราคา 9,000.-บาท 
นายสมบุญ  บุญรักษ ์ 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-738/65   
ลงวนัท่ี 31 ส.ค.

2565 
56 จา้งเหมาแรงงาน ขบัรถเก็บขยะ

เดือนกนัยายน 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายรัฐกร  เดชรอด 

ราคา 9,000.-บาท 
นายรัฐกร  เดชรอด 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-739/65   
ลงวนัท่ี 31 ส.ค.

2565 
57 จา้งแรงงานทัว่ไป เก็บขยะมูล

ฝอย เดือนกนัยายน 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายธีระวฒั  ชูตระกูล  
ราคา 9,000.-บาท 

นายธีระวฒั  ชูตระกูล  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-740/65   
ลงวนัท่ี 31 ส.ค.

2565 
58 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

(ป้องกนั) เดือนกนัยายน 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายณัฐดนยั  ทวีศรี  

ราคา 9,000.-บาท 
นายณัฐดนยั  ทวีศรี  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-741/65   
ลงวนัท่ี 31 ส.ค.

2565 

  

 



                                                                                                                                                       -10-                                                                                                แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

59 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 
(ป้องกนั) เดือนกนัยายน 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

นายสมชาย  ขนัธรักษ ์ 
ราคา 9,000.-บาท 

นายสมชาย  ขนัธรักษ ์
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-742/65   
ลงวนัท่ี 31 ส.ค.

2565 
60 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

(ป้องกนั) เดือนกนัยายน 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายอานนท ์ เสมวงศ ์   

ราคา 9,000.-บาท 
นายอานนท ์ เสมวงศ ์   
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-743/65   
ลงวนัท่ี 31 ส.ค.

2565 
61 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

(ป้องกนั) เดือนกนัยายน 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ สุขเกษม  

ราคา 9,000.-บาท 
นายมานิตย ์ สุขเกษม  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-744/65   
ลงวนัท่ี 31 ส.ค.

2565 
62 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

(ป้องกนั) เดือนกนัยายน 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายอาณัติ  อิหม่ามฝัด    

ราคา 9,000.-บาท 
นายอาณัติ  อิหม่ามฝัด    
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-745/65   
ลงวนัท่ี 31 ส.ค.

2565 
63 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป 

ปฏิบติังานซ่อมแซมไฟฟ้า  เดือน
กนัยายน 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายจรูญ  เมาะซงั 
ราคา 9,000.-บาท 

นายจรูญ  เมาะซงั 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-746/65   
ลงวนัท่ี 31 ส.ค.

2565 
64 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

(ป้องกนั) เดือนกนัยายน 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ ์ ปูเต๊ะ  

ราคา 9,000.-บาท 
นายณัฐพงษ ์ ปูเต๊ะ  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-747/65   
ลงวนัท่ี 31 ส.ค.

2565 
65 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

(ป้องกนั) เดือนกนัยายน 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์  การีโรจน์ 

ราคา 9,000.-บาท 
นายวิโรจน์  การีโรจน์ 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-748/65   
ลงวนัท่ี 31 ส.ค.

2565 

 

 



                                                                                                                                                       -11-                                                                                                แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

66 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 
(ป้องกนั) เดือนกนัยายน 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ ์ ปูเต๊ะ  
ราคา 9,000.-บาท 

นายณัฐพงษ ์ ปูเต๊ะ  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-749/65   
ลงวนัท่ี 31 ส.ค.

2565 
67 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

(ป้องกนั) เดือนกนัยายน 
9,00.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายสันติภาพ  ขนัธ
สอน  ราคา 9,000.-บาท 

นายสันติภาพ  ขนัธ
สอน  ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-750/65   
ลงวนัท่ี 31 ส.ค.

2565 
68 จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้และท า

ความสะอาด  เดือนกนัยายน 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายอ าพล  เพง็ศรีโครต  

ราคา 9,000.-บาท 
นายอ าพล  เพง็ศรีโครต 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-751/65   
ลงวนัท่ี 31 ส.ค.

2565 
69 จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้และท า

ความสะอาด  เดือนกนัยายน 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายมาโนษน์  ธงชยั  

ราคา 9,000.-บาท 
นายมาโนษน์  ธงชยั   
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-752/65   
ลงวนัท่ี 31 ส.ค.

2565 
70 จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้และท า

ความสะอาด  เดือนกนัยายน 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายสุพล  ขาวเนตร  

ราคา 9,000.-บาท 
นายสุพล  ขาวเนตร  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-753/65   
ลงวนัท่ี 31 ส.ค.

2565 
71 จา้งเหมาท าป้ายท าเนียบไม้

พร้อมโลโกไ้มแ้กะสลกัและติด
รายนามตวัอกัษรไม ้

29,480.- - เฉพาะเจาะจง นางสาวลดัดาวลัย ์ สุข
ร ามี  ราคา 29,480.-บาท 

นางสาวลดัดาวลัย ์ สุข
ร ามี  ราคา 29,480.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาดและเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-754/65   
ลงวนัท่ี 31 ส.ค.

2565 
72 ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 6 

รายการ 
5,250.- - เฉพาะเจาะจง ร้านวรรณวิมลสเตชัน่

เนอร่ี  ราคา 5,250.-บาท 
ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี  ราคา 5,250.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-755/65   
ลงวนัท่ี 31 ส.ค.

2565 

 

 


