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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม   อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี   30   เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2565 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1. จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา ม.1  
เดือนเมษายน พ.ศ.2565 

5,085.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

น.ส.นิตยา  ขนัธสร  
ราคา  5,085.- บาท 

น.ส.นิตยา  ขนัธสร  
ราคา  5,085.- บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-539/65                                                  
ลงวนัท่ี 2 มิ.ย. 2565 

 
2 
 

ซ้ือเล่ือยโคง้ ขนาด 14 น้ิว 
จ านวน 6 อนั 

1,920.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา  1,920.- 
บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา  1,920.- 
บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาด 

CNTR-540/65                                                   
ลงวนัท่ี 2 มิ.ย.2565 

3 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา ม.5  
เดือนเมษายน พ.ศ.2565 

4,500.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางปภาดา  พวงพิกุล  
ราคา 4,500.- บาท 

นางปภาดา  พวงพิกุล  
ราคา 4,500.- บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-541/65                                                   
ลงวนัท่ี 6 มิ.ย.2565 

4 ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 3 
รายการ 

1,840.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี ราคา  1,840.-บาท 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี ราคา  1,840.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-543/65   
ลงวนัท่ี 6 มิ.ย.2565 

5 ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ รุ่น CANON 
G1010 จ านวน 3 กล่อง 

1,572.90 - เฉพาะเจาะจง 
 
 

หจก. สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย  ราคา 1,572.90 
บาท 

หจก. สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย  ราคา 1,572.90 
บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาด 

CNTR-544/65   
ลงวนัท่ี 6 มิ.ย.2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

6 จา้งซ่อมแซมวางท่อระบายน ้า 
คสล. จ านวน 1 บ่อ หมู่ 6 

23,600.- - เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.ภทัรานิษฐ์  ภู่ทวี   
ราคา  23,600.-บาท 

น.ส.ภทัรานิษฐ์  ภู่ทวี   
ราคา  23,600.-บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ีและ
มีความพร้อมท่ีจะท างาน
จา้ง และเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-545/65   
ลงวนัท่ี 6 มิ.ย.2565 

7 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 5 
รายการ 

17,840.- - เฉพาะเจาะจง 
 

รัดพร้ิง  อิเลค็ทรอนิคส์  
ราคา 17,840.-บาท 

รัดพร้ิง  อิเลค็ทรอนิคส์  
ราคา 17,840.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CN TR-546/65   
ลงวนัท่ี 6 มิ.ย.2565 

8 ซ้ือกระดาษ A4 จ านวน 10 กล่อง 6,250.- - เฉพาะเจาะจง ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี ราคา  6,250.-บาท 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี ราคา  6,250.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาด 

CNTR-547/65   
ลงวนัท่ี 6 มิ.ย.2565 

9 จา้งเหมายา้ยตูค้อนเทนเนอร์ 
จ านวน 1 ตู ้

5,000.- - เฉพาะเจาะจง น.ส.ภทัรานิษฐ์  ภู่ทวี   
ราคา  5,000.-บาท 

น.ส.ภทัรานิษฐ์  ภู่ทวี   
ราคา 5,000.-บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ีและ
มีความพร้อมท่ีจะท างาน
จา้ง และเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-548/65   
ลงวนัท่ี 6 มิ.ย.2565 

10 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 21 
รายการ กองช่าง 

29,565.- - เฉพาะเจาะจง นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา  
29,565.- บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา  
29,565.- บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาด 

CNTR-549/65   
ลงวนัท่ี 6 มิ.ย.2565 

11 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 36 
รายการ 

18,939.- - เฉพาะเจาะจง ร้านเกิดทรัพย ์วสัดุ
ก่อสร้าง  ราคา  
18,939.-บาท 

ร้านเกิดทรัพย ์วสัดุ
ก่อสร้าง  ราคา  
18,939.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาด 

CNTR-550/65   
ลงวนัท่ี 6 มิ.ย.2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

12 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  จ านวน 4 
รายการ 
 

4,745.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสุไลมะห์  กระ
จ่างพฒัน์  ราคา  4,745.-
บาท 

นางสุไลมะห์  กระ
จ่างพฒัน์  ราคา  4,745.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-551/65   
ลงวนัท่ี 8 มิ.ย.2565 

13 จา้งโครงการขยายเขตประปาผิว
ดินและประปาบาดาล บริเวณ 
อบต. หลงัใหม ่

405,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ย่ิงเจริญช านาญกิจ  
ราคา  405,000.-บาท 

หจก.ย่ิงเจริญช านาญกิจ  
ราคา  405,000.-บาท 

เสนอราคาต ่าสุด /เอกสาร
ถูกตอ้งตามเง่ือนไข และ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-552/65   
ลงวนัท่ี 23 พ.ค.

2565 

14 จา้งเหมาเช่าพ้ืนท่ีอินเตอร์เน๊ตได
เมนเนม ประจ าปี 2565-2566 

8,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้าน IT HOUSE 2012 
นายอธิบ  โพทอง    
ราคา  8,000.-บาท 

ร้าน IT HOUSE 2012 
นายอธิบ  โพทอง    
ราคา  8,000.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาด 

CNTR-553/65   
ลงวนัท่ี 9 มิ.ย.2565 

15 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า จ านวน 11 รายการ 60,640.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านสุไล วสัดุ                 
ราคา  60,640.-บาท 

ร้านสุไล วสัดุ                 
ราคา 60,640.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาด 

CNTR-554/65   
ลงวนัท่ี 9 มิ.ย.2565 

16 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 3 
รายการ 

2,780.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านวรรวิมลสเตชัน่
เนอร์ร่ี  ราคา  2,780.-
บาท 

ร้านวรรวิมลสเตชัน่
เนอร์ร่ี  ราคา  2,780.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-555/65   
ลงวนัท่ี 13 มิ.ย.

2565 
17 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 

จ านวน 3 รายการ 
2,070.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางสุไลมะห์  กระ
จ่างพฒัน์  ราคา  2,070.-
บาท 

นางสุไลมะห์  กระ
จ่างพฒัน์  ราคา  2,070.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-556/65   
ลงวนัท่ี 13 มิ.ย.

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

18 จา้งเหมาติดตั้งสาย LAN จ านวน
59 จดุ สายสัญญาณโทรศพัท ์
จ านวน 8 จดุ และระบบ Wireless 
จ านวน 1 จดุ 

202,230.- - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก. สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 202,230.-
บาท 

หจก. สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 202,230.-
บาท 

เสนอราคาต ่าสุด /เอกสาร
ถูกตอ้งตามเง่ือนไข และ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-557/65   
ลงวนัท่ี 30 พ.ค.

2565 

19 ซ้ือชุดถุงยงัชีพ จ านวน 80 ชุด 
ช่วยผูป่้วย โควิด 19 

56,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

บ.อยธุยา ดีพร้อม สโตร์ 
ราคา  56,000.- 

บ.อยธุยา ดีพร้อม สโตร์ 
ราคา  56,000.- 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-558/65   
ลงวนัท่ี 13 มิ.ย.

2565 
20 จา้งเหมาซ่อมแซมพ้ืนท่ีทรุดตวั

ดา้นหลงัอาคาร อบต แห่งใหม ่
69,530.- - เฉพาะเจาะจง 

 
หจก.ทรัพยช์ยั การโยธา
ราคา  69,530.-บาท 

หจก.ทรัพยช์ยั การโยธา
ราคา  69,530.-บาท 

เสนอราคาต ่าสุด /เอกสาร
ถูกตอ้งตามเง่ือนไข และ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-559/65   
ลงวนัท่ี 13 มิ.ย.

2565 

21 จา้งโครงการขยายเขตประปา
บาดาล/ผิวดิน หมู่ 9 

40,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ย่ิงเจริญช านาญกิจ  
ราคา  40,000.-บาท 

หจก.ย่ิงเจริญช านาญกิจ  
ราคา  40,000.-บาท 

เสนอราคาต ่าสุด /เอกสาร
ถูกตอ้งตามเง่ือนไข และ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-560/65   
ลงวนัท่ี 15 มิ.ย.

2565 

22 ซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป ขนาด 20
กก./ถุง จ านวน 500ถุง 

70,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวมญัญฉตัร์   
ทองชู ราคา 70,000.-
บาท 

นางสาวมญัญฉตัร์   
ทองชู ราคา 70,000.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-561/65   
ลงวนัท่ี 16 มิ.ย.

2565 
23 จา้งเก็บคา้น ้าประปา ม.2 เดือน

พฤษภาคม 
795.- - เฉพาะเจาะจง นางวรพร เฉลิมชวลิต 

ราคา 795.-บาท 
นางวรพร เฉลิมชวลิต 
ราคา 795.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-562/65   
ลงวนัท่ี 20 มิ.ย.

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

24 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 49,468.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บริษทั กฤตย ์จ ากดั 
ราคา 49,468.- บาท 

บริษทั กฤตย ์จ ากดั 
ราคา 49,468.- บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาดและเสนอราคา 

CNTR-563/65   
ลงวนัท่ี 13 มิ.ย.

2565 
25 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 43,920.- - เฉพาะเจาะจง 

 
บริษทั กฤตย ์จ ากดั 
ราคา 43,920.- บาท 

บริษทั กฤตย ์จ ากดั 
ราคา 43,920.- บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาดและเสนอราคา 

CNTR-564/65   
ลงวนัท่ี 13 มิ.ย.

2565 
26 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 64,577.88 - เฉพาะเจาะจง 

 
บริษทั กฤตย ์จ ากดั 
ราคา 64,577.88 บาท 

บริษทั กฤตย ์จ ากดั 
ราคา 64,577.88 บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาดและเสนอราคา 

CNTR-565/65   
ลงวนัท่ี 13 มิ.ย.

2565 
27 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา ม.1 

เดือนพฤษภาคม 
5,160.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางสาวนิตยา ขนัธสร 
ราคา 5,160.-บาท 

นางสาวนิตยา ขนัธสร 
ราคา 5,160.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-566/65   
ลงวนัท่ี 21 มิ.ย.

2565 
28 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 6 

รายการ 
1,970.- - เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี ราคา 1,970.-บาท 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี ราคา 1,970.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-567/65   
ลงวนัท่ี 21 มิ.ย.

2565 
29 ซ้ือถุงยงัชีพ 20 ชุด ช่วยเหลือ

ประชาชนติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 

14,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บริษทั อยธุยาดีพร้อม
สโตร์ จ ากดั  ราคา 
14,000.- บาท 

บริษทั อยธุยาดีพร้อม
สโตร์ จ ากดั  ราคา 
14,000.- บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-568/65   
ลงวนัท่ี 21 มิ.ย.

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

30 จา้งเหมาซ่อมแซมถนน ม.7-ม.8 
หนา้รร.วดัพุทไธศวรรย ์โดยลง
หินคลุกและเกล่ียแต่ง จ านวน
100.00 ลบ.ม. 

50,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
ทรัพยช์ยัการโยธา  
ราคา 50,000.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
ทรัพยช์ยัการโยธา  ราคา 
50,000.- บาท 

เสนอราคาต ่าสุด /เอกสาร
ถูกตอ้งตามเง่ือนไข และ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-569/65   
ลงวนัท่ี 21 มิ.ย.

2565 

31 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ              
จ านวน 3 รายการ 

6,715.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวมญัญฉตัร์  
ทองชู  ราคา 6,715.- 
บาท 

นางสาวมญัญฉตัร์  ทอง
ชู  ราคา 6,715.- บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาดและเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-570/65   
ลงวนัท่ี 21 มิ.ย.

2565 
32 จา้งเหมากั้นห้องพร้อมติดตั้ง

ประตู ภายในอาคาร  อบต.แห่ง
ใหม ่

156,400.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านชยัณรงคก์ระจก  
ราคา 156,400.- บาท 

ร้านชยัณรงคก์ระจก  
ราคา 156,400.- บาท 

เสนอราคาต ่าสุด /เอกสาร
ถูกตอ้งตามเง่ือนไข และ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-571/65   
ลงวนัท่ี 21 มิ.ย.

2565 

33 ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 3 
รายการ ส านกัปลดั 

5,880.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี ราคา 5,880.- 
บาท 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี ราคา 5,880.- บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-572/65   
ลงวนัท่ี 21  มิ.ย.

2565 
34 จดัซ้ือสีชอลค์ 12 กล่อง โครงการ

สนบัสนุนจดักิจกรรมยาเสพติด
ในต าบล 

1,020.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี ราคา 1,020.- 
บาท 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี ราคา 1,020.- บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาดและเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-573/65   
ลงวนัท่ี 23 มิ.ย.

2565 
35 จา้งเหมาท าอาหรว่างและ

เคร่ืองด่ืม 200 ชุด โครงการยา
เสพติดในต าบล 

3,600.- 
 

- เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.ภทัรานิษฐ์  ภู่ทวี   
ราคา  3,600.-บาท 

น.ส.ภทัรานิษฐ์  ภู่ทวี   
ราคา  3,600.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-574/65   
ลงวนัท่ี 23 มิ.ย.

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

36 จา้งเหมาซ่อมสะพานไม ้ม.6 
(หลงัมสัยิดอาลียินนูรอยน์) 

13,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายสมาน ขนัธสอน 
ราคา 13,000.- บาท 

นายสมาน ขนัธสอน 
ราคา 13,000.- บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ีและ
มีความพร้อมท่ีจะท างาน
จา้ง และเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-575/65   
ลงวนัท่ี 23 มิ.ย.

2565 

37 เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก พร้อม
ติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์

4,300.- - เฉพาะเจาะจง หจก. สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 4,300.-บาท 

หจก. สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 4,300.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-577/65   
ลงวนัท่ี 24 มิ.ย.

2565 
38 จดัซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ รุ่น HP 

LASER Jet 1020 จ านวน 2 กล่อง 
กองคลงั 

3,317.- - เฉพาะเจาะจง หจก. สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 3,317.-บาท 

หจก. สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 3,317.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-578/65   
ลงวนัท่ี 24 มิ.ย.

2565 
39 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 

เคร่ือง 
25,600.- - เฉพาะเจาะจง หจก. สไมล ์ไอที 

เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 25,600.-
บาท 

หจก. สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 25,600.-
บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาดและเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-579/65   
ลงวนัท่ี 24 มิ.ย.

2565 

40 ซ้ือเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์จ านวน 3 
เคร่ือง 

12,900.- - เฉพาะเจาะจง หจก. สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 12,900.-
บาท 

หจก. สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 12,900.-
บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาดและเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-580/65   
ลงวนัท่ี 24 มิ.ย.

2565 

41 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา ม.4 
เดือนมิถุนายน 

2,385.- - เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภรัตน์ สุทธิ
วฒันาการ ราคา 2,385.-
บาท 

นางสาวศุภรัตน์ สุทธิ
วฒันาการ ราคา 2,385.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-581/65   
ลงวนัท่ี 28 มิ.ย.

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

42 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา ม.7 
เดือนมิถุนายน 

5,520.- - เฉพาะเจาะจง นางนกแกว้ ศรีสังข ์
ราคา 5,520.-บาท 

นางนกแกว้ ศรีสังข ์
ราคา 5,520.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-582/65   
ลงวนัท่ี 28 มิ.ย.

2565 
43 จา้งเหมาซ่อมแซมระบบตู้

คอนโทรลประปาบาดาล ม.6 
9,416.- - เฉพาะเจาะจง สมชาย มอเตอร์ ราคา 

9,416.-บาท 
สมชาย มอเตอร์ ราคา 
9,416.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-583/65   
ลงวนัท่ี 28 มิ.ย.

2565 
44 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา ม.3 

เดือนพฤษภาคม 
690 - เฉพาะเจาะจง นางวชัรี กิตติสุทธิกุล 

ราคา 690.-บาท 
นางวชัรี กิตติสุทธิกุล 
ราคา 690.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-584/65   
ลงวนัท่ี 29 มิ.ย.

2565 
45 จา้งเหมาซ่อมรถจกัรยานยนต ์

ทะเบียน 1 กญ 4277 
4,370.- - เฉพาะเจาะจง นางสาวมีนา  ตรีลาภี 

ราคา 4,370.-บาท 
นางสาวมีนา  ตรีลาภี 
ราคา 4,370.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาด 

CNTR-585/65   
ลงวนัท่ี 29 มิ.ย.

2565 
46 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน

ประจ าภาคเรียนท่ี1/2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
357,563.76 - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนม

มวกเหลก็จ ากดั ราคา 
357,563.76บาท 

สหกรณ์โคนม
มวกเหลก็จ ากดั ราคา 
357,563.76บาท 

เสนอราคาต ่าสุด /เอกสาร
ถูกตอ้งตามเง่ือนไข และ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-586/65   
ลงวนัท่ี 30 มิ.ย.

2565 

47 จา้งเหมาบ ารุงและซ่อมแซม
รถยนต ์ทะเบียน ขข 1462 

4,033.90 - เฉพาะเจาะจง บ. อยธุยา แกรนด ์เอม็จี 
เซลล ์แอนดเ์ซอร์วิส 
จ ากดั ราคา 4,033.90
บาท 

บ. อยธุยา แกรนด ์เอม็จี 
เซลล ์แอนดเ์ซอร์วิส 
จ ากดั ราคา 4,033.90
บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาด 

CNTR-587/65   
ลงวนัท่ี 30 มิ.ย.

2565 

48 จา้งเก็บค่าน ้าประปา ม.6 เดือน 
มิถุนายน 

5,205.- - เฉพาะเจาะจง นายเสง่ียม  อบรมชอบ 
ราคา 5,205.-บาท 

นายเสง่ียม  อบรมชอบ 
ราคา 5,205.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-588/65   
ลงวนัท่ี 30 มิ.ย.

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

49 จา้งเก็บค่าน ้าประปา ม.8 เดือน 
มิถุนายน 

3,015.- - เฉพาะเจาะจง นายเสง่ียม  อบรมชอบ 
ราคา 3,015.-บาท 

นายเสง่ียม  อบรมชอบ 
ราคา 3,015.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-589/65   
ลงวนัท่ี 30 มิ.ย.

2565 
50 จา้งเหมาแรงงานประชาสัมพนัธ์ 

เดือนกรกฎาคม 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-590/65   
ลงวนัท่ี 30 มิ.ย.

2565 
51 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน

กรกฎาคม 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-591/65   
ลงวนัท่ี 30 มิ.ย.

2565 
52 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน

กรกฎาคม พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ ์ ปูเต๊ะ 

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

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-592/65   
ลงวนัท่ี 30 มิ.ย.

2565 
53 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน

กรกฎาคม พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์  การีโรจน ์

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

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-593/65   
ลงวนัท่ี 30 มิ.ย.

2565 
54 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน

กรกฎาคม 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-594/65   
ลงวนัท่ี 30 มิ.ย.

2565 
55 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน

กรกฎาคม 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-595/65   
ลงวนัท่ี 30 มิ.ย.

2565 

  



                                                                                                                                                       -10-                                                                                                แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

56 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน
กรกฎาคม 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-596/65   
ลงวนัท่ี 30 มิ.ย.

2565 
57 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน

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

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

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-597/65   
ลงวนัท่ี 30 มิ.ย.

2565 
58 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน

กรกฎาคม 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-598/65   
ลงวนัท่ี 30 มิ.ย.

2565 
59 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน

กรกฎาคม  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-599/65   
ลงวนัท่ี 30 มิ.ย.

2565 
60 จา้งเหมาขบัรถยนตส่์วนกลาง 

เดือนกรกฎาคม 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-600/65   
ลงวนัท่ี 30 มิ.ย.

2565 
61 จา้งเหมาซ่อมน ้าประปา        

เดือนกรกฎาคม 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-601/65   
ลงวนัท่ี 30 มิ.ย.

2565 
62 จา้งเหมาซ่อมน ้าประปา        

เดือนกรกฎาคม 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-602/65   
ลงวนัท่ี 30 มิ.ย.

2565 

  

 



                                                                                                                                                   -11-                                                                                                แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

63 จา้งเหมาซ่อมไฟฟ้า 
 เดือนกรกฎาคม 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-603/65   
ลงวนัท่ี 30 มิ.ย.

2565 
64 จา้งเหมาซ่อมไฟฟ้า 

 เดือนกรกฎาคม 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-604/65   
ลงวนัท่ี 30 มิ.ย.

2565 
65 จา้งเหมาตดัหญา้ 

 เดือนกรกฎาคม 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-605/65   
ลงวนัท่ี 30 มิ.ย.

2565 
66 จา้งเหมาตดัหญา้ 

 เดือนกรกฎาคม 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-606/65   
ลงวนัท่ี 30 มิ.ย.

2565 
67 จา้งเหมาตดัหญา้ 

 เดือนกรกฎาคม 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-607/65   
ลงวนัท่ี 30 มิ.ย.

2565 
68 จา้งเหมาคนงานเก็บขยะ 

 เดือนกรกฎาคม  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-608/65   
ลงวนัท่ี 30 มิ.ย.

2565 
69 จา้งเหมาคนงานเก็บขยะ 

 เดือนกรกฎาคม 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-609/65   
ลงวนัท่ี 30 มิ.ย.

2565 

  

 



                                                                                                                                                   -12-                                                                                                แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

70 จา้งเหมาคนงานเก็บขยะ 
 เดือนกรกฎาคม  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-610/65   
ลงวนัท่ี 30 มิ.ย.

2565 
71 จา้งเหมาคนงานขบัรถเก็บขยะ 

 เดือนกรกฎาคม 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-611/65   
ลงวนัท่ี 30 มิ.ย.

2565 
72 จา้งเหมาคนงานขบัรถเก็บขยะ 

 เดือนกรกฎาคม 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-612/65   
ลงวนัท่ี 30 มิ.ย.

2565 
73 จา้งเหมาปรับปรุงพ้ืนรอบอาคาร

และทาสีศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
โรงเรียนวดัพทุไธศวรรค ์

50,000.- - เฉพาะเจาะจง นายการีม  ขนัธสร  
ราคา 50,000.-บาท 

นายการีม  ขนัธสร  
ราคา 50,000.-บาท 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณมีความพร้อม
ท่ีจะท างานจา้งให้แลว้
เสร็จตามเวลาและเป็นผูมี้
อาชีพรับจา้งท างานจา้ง
ดงักล่าว 

CNTR-613/65   
ลงวนัท่ี 30 มิ.ย.

2565 

74 จา้งเหมาบริการองคก์รหรือ
สถาบนัภายนอกออกแบบและ
ส ารวจประมวลผลความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการ 

10,000.- 
 

- เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ราคา 10,000.-บาท 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ราคา 10,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-614/65   
ลงวนัท่ี 30 มิ.ย.

2565 

75 ซ้ือท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 80 ซม. จ านวน 
8 ท่อ 

6,800.- - เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมรัตน์ 
ผลิตภณัฑค์อนกรีต 
ราคา 6,800.-บาท 

หจก.อุดมรัตน์ 
ผลิตภณัฑค์อนกรีต 
ราคา 6,800.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-615/65   
ลงวนัท่ี 30 มิ.ย.

2565 

  



 


