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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม   อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี   31   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2565 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1. จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป กองคลงั 
เดือนกรกฎาคม 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

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

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

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-616/65                                                  
ลงวนัท่ี 1 ก.ค. 2565 

 
2 
 

จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เร่งรัดค่า
น ้าประปา เดือนกรกฎาคม 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายน๊อต เทพภูธร  
ราคา  9,000.- บาท 

นายน๊อต เทพภูธร  
ราคา  9,000.- บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-617/65                                                   
ลงวนัท่ี 1 ก.ค. 2565 

3 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อ
ล่ืน 

48,220.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บริษทั กฤตย ์จ ากดั   
ราคา  48,220.-บาท 

บริษทั กฤตย ์จ ากดั   
ราคา  48,220.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาด 

CNTR-618/65                                                   
ลงวนัท่ี 1 ก.ค. 2565 

4 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา          
ม.10,11 เดือนเมษายน 

2,505.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสมบูลย ์ ป่ันเทพ  
ราคา 2,505.-บาท 

นางสมบูลย ์ ป่ันเทพ  
ราคา 2,505.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-619/65   
ลงวนัท่ี 4 ก.ค. 2565 

5 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา          
ม.10,11 เดือนพฤษภาคม 

2,535.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

นางสมบูลย ์ ป่ันเทพ  
ราคา  2,535.-บาท 

นางสมบูลย ์ ป่ันเทพ  
ราคา  2,535.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-620/65   
ลงวนัท่ี 4 ก.ค. 2565 

 
6 ซ้ือหินคลุกพร้อมเกล่ียแต่ง 

จ านวน 5 คิว หมู่ 3 
1,800.- - เฉพาะเจาะจง 

 
เกิดทรัพย ์ วสัดุก่อสร้าง 
ราคา 1,800.-บาท 

เกิดทรัพย ์ วสัดุก่อสร้าง 
ราคา 1,800.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-621/65   
ลงวนัท่ี 4 ก.ค. 2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

7 ซ้ือยาฉีดมด 12 กระป๋อง 1,560.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา  1,560.-
บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา  1,560.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CN TR-622/65   
ลงวนัท่ี 4 ก.ค. 2565 

8 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา ม. 5 
เดือนพฤษภาคม 

4,485.- - เฉพาะเจาะจง นางปภาดา  พวงพิกุล  
ราคา  4,485.-บาท 

นางปภาดา  พวงพิกุล  
ราคา  4,485.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-623/65   
ลงวนัท่ี 5 ก.ค. 2565 

9 หินคลุกพร้อมเกล่ียแตง่ จ านวน 5 
คิว  หมู่1 บริเวณหมูบ่า้น
โปรตุเกส 

2,050.- - เฉพาะเจาะจง เกิดทรัพย ์ วสัดุก่อสร้าง 
ราคา  2,050.-บาท 

เกิดทรัพย ์ วสัดุก่อสร้าง 
ราคา  2,050.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-624/65   
ลงวนัท่ี 5 ก.ค. 2565 

10 ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 3 
รายการ ส านกัปลดั 

7,306.- - เฉพาะเจาะจง ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี ราคา 7,360.-บาท 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี ราคา 7,360.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-625/65   
ลงวนัท่ี 5 ก.ค. 2565 

11 ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ รุ่น HP 12 A  
2 กล่อง และหมึกปร้ินเตอร์ 
CANON G101 จ านวน 5 กล่อง 

5,938.- - เฉพาะเจาะจง หจก.สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 5,938.-บาท 

หจก.สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 5,938.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR626/65   
ลงวนัท่ี 5 ก.ค. 2565 

12 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 
ทะเบียน 82-1589 

44,050.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายยงยทุธ  ศิริครุฑ  
ราคา 44,050.-บาท 

นายยงยทุธ  ศิริครุฑ  
ราคา 44,050.-บาท 

เป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงาน
ซ่อมรถบรรทุก และให้
เครดิตกบัทางหน่วยงาน
และพร้อมท างานจา้งให้
แลว้เสร็จตามตามแผน 
งานและระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว ้  

CNTR-627/65   
ลงวนัท่ี 5 ก.ค. 2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

13 ซ้ือปลัก๊ไฟ 4 จุด ขนาด 5 เมตร  
จ านวน 3 อนั และ ถ่านอลัคาไลน ์
AA  จ านวน 8 กอ้น 

1,510.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี ราคา 1,510.-บาท 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี ราคา 1,510.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-628/65   
ลงวนัท่ี 6 ก.ค. 2565 

14 โครงการแห่เทียนพรรษา (ป้ายไว
นิล) 

321.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บริษทั ธีรศิลป์ ดีไซน์ 
แอนด ์แอคเวอร์ไทซ่ิง 
จ ากดั ราคา 321.-บาท 

บริษทั ธีรศิลป์ ดีไซน์ 
แอนด ์แอคเวอร์ไทซ่ิง 
จ ากดั ราคา 321.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-629/65   
ลงวนัท่ี 8 ก.ค.2565 

15 ซ้ือเทียนพรรษา พร้อมฐาน ขนาด 
12x100 ซม. จ านวน 4 ตน้ 

10,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี ราคา 10,000.-
บาท 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี ราคา 10,000.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-630/65   
ลงวนัท่ี 8 ก.ค. 2565 

16 จา้งเหมาตกแต่งขบวนรถแห่
เทียนพรรษา จ านวน 4 คนั 

5,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาววราภรณ์  สดสี 
ราคา 5,000.-บาท 

นางสาววราภรณ์  สดสี 
ราคา 5,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-631/65   
ลงวนัท่ี 11 ก.ค.

2565 
17 จา้งเหมาท าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 200 ชุด งานแห่เทียน
พรรษา 

5,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางฟาริดา  แกว้วงษศิ์ริ 
ราคา 5,000.-บาท 

นางฟาริดา  แกว้วงษศิ์ริ 
ราคา 5,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-632/65   
ลงวนัท่ี 11 ก.ค.

2565 
 

18 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองขยายเสียง
เคล่ือนท่ี 1 ชุด งานแห่เทียน
พรรษา 

8,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายเกรียง  สุภีแดน  
ราคา 8,000.- 

นายเกรียง  สุภีแดน  
ราคา 8,000.- 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-633/65   
ลงวนัท่ี 11 ก.ค.

2565 
 

                                                                                                                                           

 



                                                                                                                 -4-                                                                                                แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

19 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 2 
รายการ 

630.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา  630.-
บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา  630.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-634/65   
ลงวนัท่ี 18 ก.ค.

2565 
20 ซ้ือวสัดุส านกังาน 5 รายการ 1,579.- - เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี ราคา 1,579.-บาท 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี ราคา 1,579.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-635/65   
ลงวนัท่ี 18 ก.ค.

2565 
21 ซ้ือใบเสร็จรับเงินค่าจดัเก็บขยะ

มูลฝอย จ านวน 8,500 ชุด 
21,250.- - เฉพาะเจาะจง 

 
บริษทั สยามไอคอล อิน
โนเวชัน่  ราคา 21,250.-
บาท 

บริษทั สยามไอคอล อิน
โนเวชัน่  ราคา 21,250.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-636/65                                                                                  
ลงวนัท่ี 18 ก.ค.

2565 
22 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา ม.2 

เดือนมิถุนายน 
795.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางวรพร  เฉลิมชวลิต 
ราคา 795.-บาท 

นางวรพร  เฉลิมชวลิต 
ราคา 795.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-637/65   
ลงวนัท่ี 21 ก.ค.

2565 
23 ซ้ือผลิตภณัฑล์า้งรถขยะ ดบักล่ิน 

และฆ่าเช้ือ จ านวน 72 ลิตร 
54,000.- - เฉพาะเจาะจง บริษทั ครุภณัฑ ์

อินเตอร์เทรค กรุ๊ป 
จ ากดั ราคา 54,000.-
บาท 

บริษทั ครุภณัฑ ์
อินเตอร์เทรค กรุ๊ป 
จ ากดั ราคา 54,000.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-638/65   
ลงวนัท่ี 21 ก.ค.

2565 
 

24 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา ม.1 
เดือนมิถุนายน 

5,175.- - เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.นิตยา  ขนัธสร 
ราคา 5,175.-บาท 

น.ส.นิตยา  ขนัธสร 
ราคา 5,175.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-639/65   
ลงวนัท่ี 21 ก.ค.

2565 
25 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา ม.4 

เดือนกรกฎาคม 
2,385.- - เฉพาะเจาะจง 

 
น.ส.ศุภรัตน์  สุทธิ
วฒันาการ ราคา 2,385.-
บาท 

น.ส.ศุภรัตน์  สุทธิ
วฒันาการ ราคา 2,385.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-640/65   
ลงวนัท่ี 21 ก.ค.

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

26 ประกวดราคาจา้งก่อสร้าง
โครงการเจาะประปาบาดาล ม.1 

713,200.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บริษทั นาคะตะ เทรด
ดิ้ง จ ากดั  ราคา 
713,200.-บาท 

บริษทั นาคะตะ เทรด
ดิ้ง จ ากดั  ราคา 
713,200.-บาท 

เสนอราคาต ่าสุด /เอกสาร
ถูกตอ้งตามเง่ือนไข และ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-641/65   
ลงวนัท่ี 18 ก.ค.

2565 

27 จา้งโครงการปรับปรุงถนนพร้อม
ลงหินคลุก ทางเขา้ อบต. แห่ง
ใหม่ ม.3 ความยาว 127 เมตร 

497,800.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แมว 
9 ชีวิต 1999 การโยธา 
ราคา 497,800.-บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แมว 
9 ชีวิต 1999 การโยธา 
ราคา 497,800.-บาท 

เสนอราคาต ่าสุด /เอกสาร
ถูกตอ้งตามเง่ือนไข และ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-3/2565   
ลงวนัท่ี 22 ก.ค.

2565 

28 ซ้ือหินคลุกพร้อมเกล่ียแต่ง ม.3 
จ านวน 20 ลบ.ม. 

8,200.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านเกิดทรัพย ์วสัดุ
ก่อสร้าง  ราคา 8,200.- 
บาท 

ร้านเกิดทรัพย ์วสัดุ
ก่อสร้าง  ราคา 8,200.- 
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-643/65   
ลงวนัท่ี 22 ก.ค.

2565 
29 จา้งเหมาผา้ม่านพร้อมติดตั้ง 

ภายในอาคาร อบต. แห่งใหม ่
80,750.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางสาวอญัชลี  พานิช  
ราคา 80,750.-บาท 

นางสาวอญัชลี  พานิช  
ราคา 80,750.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาดและเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-644/65   
ลงวนัท่ี 22 ก.ค.

2565 
30 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการรณรงค์

รักษาความสะอาดพ้ืนท่ี อบต. 
7,950.- - เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี ราคา 7,950.-บาท 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี ราคา 7,950.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-645/65   
ลงวนัท่ี 22 ก.ค.

2565 
31 จา้งเก็บค่าน ้าประปา ม.9 เดือน

มิถุนายน 
3,980.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางสมหมาย  มูฮ าหมดั
อาลี  ราคา 3,980.-บาท 

นางสมหมาย  มูฮ าหมดั
อาลี  ราคา 3,980.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-646/65   
ลงวนัท่ี 22 ก.ค.

2565 

32 จา้งเหมาท าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
โครงการรณรงครั์กษาความ
สะอาด อบต.ส าเภาล่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

6,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวภทัรานิษฐ์  ภู่
ทวี  ราคา 6,000.-บาท 

นางสาวภทัรานิษฐ์  ภู่
ทวี  ราคา 6,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-647/65   
ลงวนัท่ี 26 ก.ค.

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

33 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก
ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อม
กระเชา้ซ่อมไฟฟ้า ทะเบียน 
840239 

2,096.67 - เฉพาะเจาะจง 
 

บริษทั อยธุยาอีซูววุ
เซลส์ จ ากดั (สาขา 
ส านกังานใหญ่)  ราคา 
2,096.67บาท           

บริษทั อยธุยาอีซูววุ
เซลส์ จ ากดั (สาขา 
ส านกังานใหญ่)  ราคา 
2,096.67บาท           

เป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงาน
ซ่อมรถบรรทุก และให้
เครดิตกบัทางหน่วยงาน
และพร้อมท างานจา้งให้
แลว้เสร็จตามตามแผน 
งานและระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว ้  

CNTR-648/65   
ลงวนัท่ี 26  ก.ค.

2565 

34 ซ้ืออุปกรณ์ โครงการรณรงค์
รักษาความสะอาดพ้ืนท่ี อบต.
ส าเภาล่ม 

3,160.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี ราคา 3,160.-บาท 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี ราคา 3,160.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-649/65   
ลงวนัท่ี 26 ก.ค.

2565 
35 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 

3 รายการ 
1,285.- - เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี ราคา 1,285.-บาท 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี ราคา 1,285.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี

ผา่นมา 

CNTR-650/65   
ลงวนัท่ี 26 ก.ค.

2565 
36 จา้งเก็บคา้น ้าประปา ม.3 เดือน

มิถุนายน 
465.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางวชัรี  กิตติสุทธิกุล  
ราคา 465.-บาท 

นางวชัรี  กิตติสุทธิกุล  
ราคา 465.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี

ผา่นมา 

CNTR-651/65   
ลงวนัท่ี 27 ก.ค.

2565 
37 จา้งเก็บค่าน ้าประปา ม.6 เดือน

กรกฎาคม 
5,205.- - เฉพาะเจาะจง นายเสง่ียม  อบรมชอบ  

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

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี

ผา่นมา 

CNTR-652/65   
ลงวนัท่ี 27 ก.ค.

2565 
38 จา้งเหมาบุคคลภายนอก เพื่อ

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

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

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-653/65   
ลงวนัท่ี 27 ก.ค.

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

39 จา้งเหมาบุคคลภายนอก เพื่อ
ปฏิบติังานประชาสัมพนัธ์  เดือน

สิงหาคม 

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

นางวรรณภา  ตรีพืชน์  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี

ผา่นมา 

CNTR-654/65   
ลงวนัท่ี 27 ก.ค.

2565 
40 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป ในการ

เร่งรัดจดัเก็บค่าน ้าประปาท่ีคา้ง
ช าระพร้อมตดัมิเตอร์น ้า  เดือน
สิงหาคม 

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

นายน๊อต  เทพภูธร  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-655/65   
ลงวนัท่ี 27 ก.ค.

2565 

41 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เพ่ือ
ปฏิบติังานบนัทึกขอ้มูล กองคลงั
เดือนสิงหาคม 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริภรณ์  แจ่ม
นิล  ราคา 9,000.-บาท 

นางสาวสิริภรณ์  แจ่ม
นิล  ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-656/65   
ลงวนัท่ี 27 ก.ค.

2565 
42 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เพ่ือ

ปฏิบติังานบนัทึกขอ้มูล กองคลงั
เดือนสิงหาคม 

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

นางสาวอามาน่ี  การพง
ศรี  ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-657/65 
ลงวนัท่ี 27 ก.ค.

2565 
43 จา้งเหมาบุคคลภายนอก ขบั

รถยนต ์ส่วนกลาง  เดือนสิงหาคม 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายอนนัต ์ วงันอ้ย   

ราคา 9,000.-บาท 
นายอนนัต ์ วงันอ้ย  
ราคา 9,00.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-658/65 
ลงวนัท่ี 27 ก.ค.

2565 
44 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป 

ปฏิบติังานซ่อมแซมประปา  
เดือนสิงหาคม 

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

นายมูฮ าหมดั  ธาระภาพ  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-659/65 
ลงวนัท่ี 27 ก.ค.

2565 
45 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป 

ปฏิบติังานซ่อมแซมประปา   
เดือนสิงหาคม 

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

นายสุชาติ  เกศาสตร์  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-660/65 
ลงวนัท่ี 27 ก.ค.

2565 

      



                                                                                                                                               -8-                                                                                                แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

46 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป 
ปฏิบติังานซ่อมแซมไฟฟ้า  เดือน
สิงหาคม 

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

นายปิยะ  เขม็มณี    
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี

ผา่นมา 

CNTR-661/65 
ลงวนัท่ี 27 ก.ค.

2565 
47 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป 

ปฏิบติังานซ่อมแซมไฟฟ้า  เดือน
สิงหาคม 

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

นายจรูญ  เมาะซงั 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-662/65 
ลงวนัท่ี 27 ก.ค.

2565 
48 จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้และท า

ความสะอาด  เดือนสิงหาคม 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายสุพล  ขาวเนตร 

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

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-663/65 
ลงวนัท่ี 27 ก.ค.

2565 
49 จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้และท า

ความสะอาด  เดือนสิงหาคม 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายมาโนษน์  ธงชยั  

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

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-664/65   
ลงวนัท่ี 27 ก.ค.

2565 
50 จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้และท า

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

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

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-665/65 
ลงวนัท่ี 27 ก.ค.

2565 
51 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป จดัเก็บ

ขยะมูลฝอย  เดือนสิงหาคม 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายมุสมาน  ขนัธสร 

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

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-666/65 
ลงวนัท่ี 27 ก.ค.

2565 
52 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป จดัเก็บ

ขยะมูลฝอย  เดือนสิงหาคม 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายอาลี  นาชะวี  

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

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-667/65 
ลงวนัท่ี 27 ก.ค.

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

53 จา้งเหมาแรงงาน ขบัรถเก็บขยะ
เดือนสิงหาคม 

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

นายรัฐกร  เดชรอด 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี

ผา่นมา 

CNTR-668/65   
ลงวนัท่ี 27 ก.ค.

2565 
54 จา้งเหมาแรงงาน ขบัรถเก็บขยะ 

เดือนสิงหาคม 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายสมบุญ  บุญรักษ ์ 

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

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-669/65   
ลงวนัท่ี 27 ก.ค.

2565 
55 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

 (งานป้องกนัฯ) เดือนสิงหาคม 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายณัฐดนยั  ทวีศรี  

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

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-670/65   
ลงวนัท่ี 27 ก.ค.

2565 
56 จา้งเหมาบุคคลภายนอก  

(งานป้องกนัฯ) เดือนสิงหาคม 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์  การีโรจน์ 

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

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-671/65   
ลงวนัท่ี 27 ก.ค.

2565 
57 จา้งเหมาบุคคลภายนอก  

(งานป้องกนัฯ) เดือนสิงหาคม 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ ์ ปูเต๊ะ  

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

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-672/65   
ลงวนัท่ี 27 ก.ค.

2565 
58 จา้งเหมาบุคคลภายนอก  

(งานป้องกนัฯ) เดือนสิงหาคม 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายพงปกรณ์  ไวย 

อรรถ  ราคา 9,000.-
บาท 

นายพงปกรณ์  ไวย 
อรรถ  ราคา 9,000.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-673/65   
ลงวนัท่ี 27 ก.ค.

2565 
59 จา้งเหมาบุคคลภายนอก  

(งานป้องกนัฯ) เดือนสิงหาคม 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายมานิษย ์ สุขเกษม  

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

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-674/65   
ลงวนัท่ี 27 ก.ค.

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

60 จา้งเหมาบุคคลภายนอก  
(งานป้องกนัฯ) เดือนสิงหาคม 

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

นายอานนท ์ เสมวงศ ์   
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี

ผา่นมา 

CNTR-675/65   
ลงวนัท่ี 27 ก.ค.

2565 
61 จา้งเหมาบุคคลภายนอก  

(งานป้องกนัฯ) เดือนสิงหาคม 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายอาณัติ  อิหม่ามฝัด    

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

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-676/65   
ลงวนัท่ี 27 ก.ค.

2565 

 


