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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม   อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี   30   เดือนเมษายน  พ.ศ.2565 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1. จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป
ปฏิบติังานซ่อมประปา  เดือน
เมษายน พ.ศ.2565 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

นายมูฮ าหมดั  ธารภาพ
ราคา  9,000.- บาท 

นายมูฮ าหมดั  ธารภาพ
ราคา  9,000.- บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-385/65                                                  
ลงวนัท่ี 1 เม.ย.2565 

 
2 
 

จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป ซ่อม
ประปา  เดือนเมษายน พ.ศ.2565 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายสุชาติ  เกศาสตร์
ราคา  9,000.- บาท 

นายสุชาติ  เกศาสตร์
ราคา  9,000.- บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-386/65                                                   
ลงวนัท่ี 1 เม.ย.2565 

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลตติ์กคอนกรีต หมู่ 9 

588,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บ.ชินตา เฮง จ ากดั  
ราคา 588,000.- บาท 

บ.ชินตา เฮง จ ากดั  
ราคา 588,000.- บาท 

เสนอราคาต ่าสุด /
เอกสารถูกตอ้งตาม
เง่ือนไข และเสนอราคา
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

E1/2565  
ลงวนัท่ี 1 เม.ย.2565 

4 จา้งเหมาแรงงานเกบ็ขยะ  เดือน
เมษายน พ.ศ.2565 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายซาฟาอี  ขนัธมะ 
ราคา  9,000.-บาท 

นายซาฟาอี  ขนัธมะ 
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-388/65   
ลงวนัท่ี 1 เม.ย.2565 

5 จา้งเหมาแรงงานเกบ็ขยะ  เดือน
เมษายน พ.ศ.2565 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

นายมุสมาน  ขนัธสร 
ราคา  9,000.-บาท 

นายมุสมาน  ขนัธสร 
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-389/65   
ลงวนัท่ี 1 เม.ย.2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

6 จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์                 
482-63-0005 กองคลงั 

2,086.50 - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.สไมลไ์อที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย  ราคา  2,086.50 
บาท 

หจก.สไมลไ์อที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย  ราคา  2,086.50 
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-390/65   
ลงวนัท่ี 1 เม.ย.2565 

7 จา้งเหมาคนงานขบัรถขยะ 
เดือนเมษายน พ.ศ.2565 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายสมบุญ  บุญรักษ ์ 
ราคา  9,000.-บาท 

นายสมบุญ  บุญรักษ ์ 
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี  งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CN TR-391/65   
ลงวนัท่ี 1 เม.ย.2565 

8 จา้งเหมาคนงานขบัรถขยะ 
เดือนเมษายน พ.ศ.2565 
 

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

นายรัฐกร  เดชรอด      
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-392/65   
ลงวนัท่ี 1 เม.ย.2565 

9 จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้ 
เดือนเมษายน พ.ศ.2565 
 

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

นายสุพล  ขาวเนตร   
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-393/65   
ลงวนัท่ี 1 เม.ย.2565 

10 จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้ 
เดือนเมษายน พ.ศ.2565 
 

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

นายมาโนษน์  ธงชยั  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-394/65   
ลงวนัท่ี 1 เม.ย.2565 

11 จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้ 
เดือนเมษายน พ.ศ.2565 
 

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

นายอ าพล  เพง็ศรีโครต 
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-395/65   
ลงวนัท่ี 1 เม.ย.2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

12 จา้งเหมาแรงงานซ่อมไฟฟ้า 
เดือนเมษายน พ.ศ.2565 
 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายจรูญ  เมาะซงั    
ราคา  9,000.-บาท 

นายจรูญ  เมาะซงั    
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-396/65   
ลงวนัท่ี 1 เม.ย.2565 

13 จา้งเหมาแรงงานซ่อมไฟฟ้า 
เดือนเมษายน พ.ศ.2565 
 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายปิยะ  เขม็มณี    
ราคา  9,000.-บาท 

นายปิยะ  เขม็มณี    
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-397/65   
ลงวนัท่ี 1 เม.ย.2565 

14 จา้งเหมาแรงงานขบัรถกองช่าง 
เดือนเมษายน พ.ศ.2565 
 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายอนนัต ์ วงันอ้ย    
ราคา  9,000.-บาท 

นายอนนัต ์ วงันอ้ย    
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-398/65   
ลงวนัท่ี 1 เม.ย.2565 

15 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 3,500.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านเกิดทรัพย ์วสัดุ
ก่อสร้าง ราคา  3,500.-
บาท 

ร้านเกิดทรัพย ์วสัดุ
ก่อสร้าง ราคา  3,500.-
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-399/65   
ลงวนัท่ี 4 เม.ย.2565 

16 ซ้ือถุงยงัชีพ 100 ชุด ช่วยผูป่้วย 
โควิด 

70,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บ.อยธุยา ดีพร้อม สโตร์ 
ราคา  70,000.- 

บ.อยธุยา ดีพร้อม สโตร์ 
ราคา  70,000.- 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาดและ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-400/65   
ลงวนัท่ี 4 เม.ย.2565 

17 ซ้ือตูใ้ส่อุปกรณ์ดบัเพลิง 2 ตู ้ 50,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ทีพีเค 88 เอน็เตอร์
ไพรส์  ราคา 50,000.- 
บาท 

ทีพีเค 88 เอน็เตอร์
ไพรส์  ราคา 50,000.- 
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาดและ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-401/65   
ลงวนัท่ี 4 เม.ย.2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

18 ซ้ือจา้งเหมาเกบ็ค่าน ้าประปา   
ม.4 
 

2,340.- - เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.สิริภรณ์  แจ่มนิล
ราคา  2,340.-บาท 

น.ส.สิริภรณ์  แจ่มนิล
ราคา  2,340.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-402/65   
ลงวนัท่ี 4 เม.ย.2565 

19 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา   
ม.6 
 

5,130.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

นายเสง่ียม  อบรมชอบ
ราคา  5,130.-บาท 

นายเสง่ียม  อบรมชอบ
ราคา  5,130.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-403/65   
ลงวนัท่ี 4 เม.ย.2565 

20 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา   
ม.7 
 

5,490.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางนกแกว้  ศรีสังข์
ราคา  5,490.-บาท 

นางนกแกว้  ศรีสังข์
ราคา  5,490.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-404/65   
ลงวนัท่ี 4 เม.ย.2565 

21 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา   
ม.8 
 

3,015.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายเสง่ียม  อบรมชอบ
ราคา  3,015.-บาท 

นายเสง่ียม  อบรมชอบ
ราคา  3,015.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-405/65   
ลงวนัท่ี 4 เม.ย.2565 

22 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา   
ม.9 
 

3,975.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสมหมาย  มูฮ าหมดั
อาลี  ราคา 3,975.- บาท 

นางสมหมาย  มูฮ าหมดั
อาลี  ราคา 3,975.- บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-406/65   
ลงวนัท่ี 4 เม.ย.2565 

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็พร้อมวางท่อระบายน ้า 
ม.7 

940,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บ.สิรารมย ์การโยธา 
จ ากดั   ราคา 940,000.-
บาท 

บ.สิรารมย ์การโยธา 
จ ากดั   ราคา 940,000.-
บาท 

เสนอราคาต ่าสุด /
เอกสารถูกตอ้งตาม
เง่ือนไข และเสนอราคา
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

E2/2565   
ลงวนัท่ี 8 เม.ย.2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

24 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 16 รายการ 8,135.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านสุไลวสัดุ 
ราคา 8,135.-บาท 

ร้านสุไลวสัดุ 
ราคา 8,135.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-408/65   
ลงวนัท่ี 7 เม.ย.2565 

25 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 10 รายการ 9,994.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านสุไลวสัดุ 
ราคา 9,994.-บาท 

ร้านสุไลวสัดุ 
ราคา 9,994.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-409/65   
ลงวนัท่ี 7 เม.ย.2565 

26 ถมดินพร้อมเกล่ียแต่ง ม.7 22
ลบม. 

5,126.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายวสันต ์ พรรณรัตน์
ราคา 5,126.-บาท 

นายวสันต ์ พรรณรัตน์
ราคา 5,126.-บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ีและมี
ความพร้อมท่ีจะท างานจา้ง 
และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-410/65   
ลงวนัท่ี 8 เม.ย.2565 

27 ซ่อมเคร่ืองสูบน ้าท่อพญานาค 2 
เคร่ือง 

192,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.มนสันนั  รัดพร้ิง 
ราคา  192,000.-บาท 

น.ส.มนสันนั  รัดพร้ิง 
ราคา  192,000.-บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ีและมี
ความพร้อมท่ีจะท างานจา้ง 
และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-411/65   
ลงวนัท่ี 8 เม.ย.2565 

28 จา้งเหมาโครงการจดัตั้งศูนย์
ป้องกนัและลดอบุติัเหตทุางถนน 
ช่วงสงกรานต ์ 

4,900.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายพรกนก  แกว้กลัยา
ราคา 4,900.-บาท 

นายพรกนก  แกว้กลัยา
ราคา 4,900.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-412/65   
ลงวนัท่ี 8 เม.ย.2565 

29 จา้งเหมาแรงงานเกบ็ขยะ 
เดือนเมษายน พ.ศ.2565 
 

5,700.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายอาลี  นาชะวี        
ราคา 5,700.-บาท 

นายอาลี  นาชะวี        
ราคา 5,700.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-413/65   
ลงวนัท่ี 11 เม.ย.

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

30 ซ้ือชุดโคมไฟ 50 วตัต ์28 โคม 99,680.- - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ย่ิงเจริญ ช านาญ
กิจราคา 99,680.-บาท 

หจก.ย่ิงเจริญ ช านาญกิจ
ราคา 99,680.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

 

CNTR-414/65   
ลงวนัท่ี 18 เม.ย.

2565 
31 จา้งเหมาบนัทึกขอ้มูลกองคลงั 

เดือนเมษายน พ.ศ.2565 
 

3,600.- - เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.สิริภรณ์  แจ่มนิล
ราคา   3,600.-บาท 

น.ส.สิริภรณ์  แจ่มนิล
ราคา   3,600.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-415/65   
ลงวนัท่ี 19 เม.ย.

2565 
32 ซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 36,249.- - เฉพาะเจาะจง 

 
บ.กฤตย ์จ ากดั              
ราคา  36,249.-บาท 

บ.กฤตย ์จ ากดั              
ราคา  36,249.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ 

ท่ีผา่นมา 

CNTR-416/65   
ลงวนัท่ี 4 เม.ย.2565 

33 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล โครงการ
รอมฎอน ปี2565 

924.48 - เฉพาะเจาะจง 
 

บ.ธีรศิลป ดีไซน์ แอนด์
แอค เวอร์ซ่ิง จ ากดั
ราคา  924.48 บาท 

บ.ธีรศิลป ดีไซน์ แอนด์
แอค เวอร์ซ่ิง จ ากดัราคา  
924.48 บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

 

CNTR-417/65   
ลงวนัท่ี 20 เม.ย.

2565 
34 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ9 รายการ  2,265.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางสุไลมะฮ ์  กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 2,265.-
บาท 

นางสุไลมะฮ ์  กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 2,265.-
บาท 

ความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาด 

CNTR-418/65   
ลงวนัท่ี 20 เม.ย.

2565 
35 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา   

ม.1 
 

4,680.- - เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.นิตยา  ขนัธสร
ราคา  4,680.-บาท 

น.ส.นิตยา  ขนัธสรราคา  
4,680.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-419/65   
ลงวนัท่ี 21 เม.ย.

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

36 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา   
ม.2 
 

750.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางวรพร  เฉลิมชวลิต
ราคา 750.-บาท 

นางวรพร  เฉลิมชวลิต
ราคา 750.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-420/65   
ลงวนัท่ี 21 เม.ย.

2565 
37 จา้งเหมาจดัสถานท่ี โครงการ

รอมฎอน ปี2565 
2,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายสุชาติ  สมานเชต 
ราคา 2,000.- บาท 

นายสุชาติ  สมานเชต 
ราคา 2,000.- บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ีและมี
ความพร้อมท่ีจะท างานจา้ง 
และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-422/65   
ลงวนัท่ี 21 เม.ย.

2565 

38 จา้งเหมาเช่าเกา้อ้ี โครงการ
รอมฎอน ปี2565 

2,400.- - เฉพาะเจาะจง นายจกัรพนัธ์  ขนัธม่วง
ราคา 2,400.-บาท 

นายจกัรพนัธ์  ขนัธม่วง
ราคา 2,400.-บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ีและมี
ความพร้อมท่ีจะท างานจา้ง 
และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-423/65   
ลงวนัท่ี 21 เม.ย.

2565 

39 จา้งเหมาเช่าสถานท่ี โครงการ
รอมฎอน ปี2565 

1,000.- - เฉพาะเจาะจง มสัยิดอิสลามวฒันา ม.6
ราคา 1,000.-บาท 

มสัยิดอิสลามวฒันา ม.6
ราคา 1,000.-บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ีและมี
ความพร้อมท่ีจะท างานจา้ง 
และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-424/65   
ลงวนัท่ี 21 เม.ย.

2565 

40  จา้งเหมาท าอาหารโครงการ
รอมฎอน ปี2565 

37,500.- - เฉพาะเจาะจง นายเอกพงศ ์ เจริญสุข
ราคา 37,500.-บาท 

นายเอกพงศ ์ เจริญสุข
ราคา 37,500.-บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ีและมี
ความพร้อมท่ีจะท างานจา้ง 
และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-425/65   
ลงวนัท่ี 21 เม.ย.

2565 

41 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา   
ม.3 
 

465.- - เฉพาะเจาะจง นางวชัรี  กิตติสุทธิกุล
ราคา 465.-บาท 

นางวชัรี  กิตติสุทธิกุล
ราคา 465.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-426/65   
ลงวนัท่ี 22 เม.ย.

2565 
42 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ิน

เตอร์ 416-50-0010 
2,033.- - เฉพาะเจาะจง หจก.สไมลไ์อที 

เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 2,033.-บาท 

หจก.สไมลไ์อที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 2,033.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาดและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-427/65   
ลงวนัท่ี 22 เม.ย.

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

43 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 7 
รายการ 

2,962.- - เฉพาะเจาะจง นางสุไลมะฮ ์  กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 2,962.-
บาท 

นางสุไลมะฮ ์  กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 2,962.-
บาท 

ความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาด 

CNTR-429/65   
ลงวนัท่ี 22 เม.ย.

2565 
44 จา้งเหมาท าป้ายไวนิลประกาศ

และประชาสัมพนัธ์ 40*60ซม. 
577.80 - เฉพาะเจาะจง บ.ธีรศิลป ดีไซน์ แอนด์

แอค เวอร์ซ่ิง จ ากดัราคา  
577.80 บาท 

บ.ธีรศิลป ดีไซน์ แอนด์
แอค เวอร์ซ่ิง จ ากดัราคา  
577.80 บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

 

CNTR-431/65   
ลงวนัท่ี 25 เม.ย.

2565 
45 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา   

ม.10,11 
 

2,370.- - เฉพาะเจาะจง นางสมบูลย ์ ป่ันเทพ
ราคา 3,370.-บาท 

นางสมบูลย ์ ป่ันเทพ
ราคา 3,370.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-433/65   
ลงวนัท่ี 27 เม.ย.

2565 
46 จา้งซ่อมแซมฝาบ่อพกั คสล. ม. 

1,5,7,11 
14,500.- - เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ  ตรีลาภี           

ราคา 14,500.-บาท 
นายชูชาติ  ตรีลาภี           
ราคา 14,500.-บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ีและมี
ความพร้อมท่ีจะท างานจา้ง 
และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-434/65   
ลงวนัท่ี 27 เม.ย.

2565 

47 จา้งเทคอนกรีตเสริมบ่อพกั ม.7   
5 บ่อ 

5,600.- - เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ  ตรีลาภี           
ราคา 5,600.-บาท 

นายชูชาติ  ตรีลาภี           
ราคา 5,600.-บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ีและมี
ความพร้อมท่ีจะท างานจา้ง 
และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-435/65   
ลงวนัท่ี 27 เม.ย.

2565 

48 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  4 รายการ 7,870.- - เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมรัตน์ ผลิต
ภณัทค์อนกรีต  ราคา 
7,870.-บาท 

หจก.อุดมรัตน์ ผลิต
ภณัทค์อนกรีต  ราคา 
7,870.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-436/65   
ลงวนัท่ี 28 เม.ย.

2565 
49 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน

พฤษภาคม พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายณัฐดนยั  ทวีศรี

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

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-437/65   
ลงวนัท่ี 29 เม.ย.

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

50 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2565 

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

นายมานิตย ์ สุขเกษม 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-440/65   
ลงวนัท่ี 29 เม.ย.

2565 
51 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน

พฤษภาคม พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายอานนท ์ เสมวงศ ์

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

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-441/65   
ลงวนัท่ี 29 เม.ย.

2565 
52 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน

พฤษภาคม พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายอาณัติ  อิหม่ามฝัด 

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

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-442/65   
ลงวนัท่ี 29 เม.ย.

2565 
53 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน

พฤษภาคม พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายเมธี  ไกรพนัธ์ 

ราคา 9,000.-บาท 
นายเมธี  ไกรพนัธ์ 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-443/65   
ลงวนัท่ี 29 เม.ย.

2565 
54 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน

พฤษภาคม พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายพงปกรณ์  ไวย 

อรรถ  ราคา 9,000.-
บาท 

นายพงปกรณ์  ไวย 
อรรถ  ราคา 9,000.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-444/65   
ลงวนัท่ี 29 เม.ย.

2565 
55 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน

พฤษภาคม พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายสันติภาพ  ขนัธ

สอน  ราคา 9,000.-บาท 
นายสันติภาพ  ขนัธ
สอน  ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-445/65   
ลงวนัท่ี 29 เม.ย.

2565 
56 จา้งเหมาประชาสัมพนัธ์ เดือน

พฤษภาคม พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นางวรรณภา  ตรีพืชน์  

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

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-446/65   
ลงวนัท่ี 29 เม.ย.

2565 

  

 



                                                                                                                                                   -10-                                                                                                แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

57 จา้งเหมาธุรการ เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.2565 

2,700.- - เฉพาะเจาะจง น.ส.อิศราภรณ์  มณีบาง 
ราคา 2,700.-บาท 

น.ส.อิศราภรณ์  มณีบาง 
ราคา 2,700.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-447/65   
ลงวนัท่ี 29 เม.ย.

2565 
58 จา้งเหมาขบัรถยนตส่์วนกลาง 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายอนนัท ์ วงันอ้ย   

ราคา 9,000.-บาท 
นายอนนัท ์ วงันอ้ย   
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-448/65   
ลงวนัท่ี 29 เม.ย.

2565 
59 จา้งเหมาซ่อมน ้าประปา        

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  เกศาสาตร์ 

ราคา 9,000.-บาท 
นายสุชาติ  เกศาสาตร์ 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-449/65   
ลงวนัท่ี 29 เม.ย.

2565 
60 จา้งเหมาซ่อมน ้าประปา        

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายมูฮ าหมดั  ธาระภาพ 

ราคา 9,000.-บาท 
นายมูฮ าหมดั  ธาระภาพ 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-450/65   
ลงวนัท่ี 29 เม.ย.

2565 
61 จา้งเหมาซ่อมไฟฟ้า 

 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายปิยะ  เขม็มณี 

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

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-451/65   
ลงวนัท่ี 29 เม.ย.

2565 
62 จา้งเหมาซ่อมไฟฟ้า 

 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายจรูญ  เมาะซงั 

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

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-452/65   
ลงวนัท่ี 29 เม.ย.

2565 
63 จา้งเหมาตดัหญา้ 

 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายอ าพล  เพง็ศรีโครต 

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

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-453/65   
ลงวนัท่ี 29 เม.ย.

2565 

  

 



                                                                                                                                                   -11-                                                                                                แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

64 จา้งเหมาตดัหญา้ 
 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 

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

นายมาโนษน์  ธงชยั 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-454/65   
ลงวนัท่ี 29 เม.ย.

2565 
65 จา้งเหมาตดัหญา้ 

 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายสุพล  ขาวเนตร 

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

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-455/65   
ลงวนัท่ี 29 เม.ย.

2565 
66 จา้งเหมาคนงานเก็บขยะ 

 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายอาลี  นาชะวี 

ราคา 9,000.-บาท 
นายอาลี  นาชะวี 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-456/65   
ลงวนัท่ี 29 เม.ย.

2565 
67 จา้งเหมาคนงานเก็บขยะ 

 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายซาฟาอี  ขนัธมะ 

ราคา 9,000.-บาท 
นายซาฟาอี  ขนัธมะ 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-457/65   
ลงวนัท่ี 29 เม.ย.

2565 
68 จา้งเหมาคนงานเก็บขยะ 

 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายมุสมาน  ขนัธสอน 

ราคา 9,000.-บาท 
นายมุสมาน  ขนัธสอน 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-458/65   
ลงวนัท่ี 29 เม.ย.

2565 
69 จา้งเหมาคนงานขบัรถเก็บขยะ 

 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายสมบุญ  บุญรักษ ์

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

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-459/65   
ลงวนัท่ี 29 เม.ย.

2565 
70 จา้งเหมาคนงานขบัรถเก็บขยะ 

 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายรัฐกร  เดชรอด 

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

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-460/65   
ลงวนัท่ี 29 เม.ย.

2565 

  

                                                                                                                                                   -12-                                                                                                แบบ  สขร. 1 



ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

71 จา้งเหมาแรงงานกองคลงั     
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 

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

นายน๊อต  เทพภูธร 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-461/65   
ลงวนัท่ี 29 เม.ย.

2565 
72 จา้งแรงงานทัว่ไป กองคลงั   

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง น.ส.สิรภภรณ์  แจ่มนิล 

ราคา 9,000.-บาท 
น.ส.สิรภภรณ์  แจ่มนิล 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-462/65   
ลงวนัท่ี 29 เม.ย.

2565 
73 ซ้ือถุงยางชีพ  170 ชุด ช่วยผูป่้วย

โควิด 
 

119,000.- - เฉพาะเจาะจง บ.อยธุยา ดีพร้อม สโตร์ 
ราคา  119,000.-บาท 

บ.อยธุยา ดีพร้อม สโตร์ 
ราคา  119,000.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาดและ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-463/65   
ลงวนัท่ี 29 เม.ย.

2565 

  

 


