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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม   อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี   31   เดือนตุลาคม  พ.ศ.2564 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1. จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป  เดือน 
ต.ค. 64 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

นายอิสลอเอล  ตรีลาภี  
เสนอราคา  9000.-บาท 

นายอิสลอเอล  ตรีลาภี  
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-1/65                                                 
ลงวนัท่ี 1 ต.ค.64 

 
2 
 

จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน 
ต.ค. 64 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายมานิตย ์ สุขเกษม 
เสนอราคา 9,000.-บาท 

นายมานิตย ์ สุขเกษม 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-2/65                                                 
ลงวนัท่ี 1 ต.ค.64 

 
3 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน 

ต.ค. 64 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายประวุธ  วลาพุฒ  
เสนอราคา 9,000.-บาท 

นายประวุธ  วลาพุฒ  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-3/65                                                 
ลงวนัท่ี 1 ต.ค.64 

 
4 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน 

ต.ค. 64 
8,100.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายอาณัต ์ อิหม่ามฟัด 
เสนอราคา 8,100.-บาท 

นายอาณัต ์ อิหม่ามฟัด 
ราคา 8,100.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-4/65                                                 
ลงวนัท่ี 4 ต.ค.64 

 
5 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือนต.ค. 

64 
8,100.- - เฉพาะเจาะจง 

 
 

นายวีรากรณ์  บูรณาจารุ 
เสนอราคา 8,100.-บาท 

นายวีรากรณ์  บูรณาจารุ 
ราคา 8,100.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-5/65                                                 
ลงวนัท่ี 4 ต.ค.64 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

6 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือนต.ค. 
64 

8,100.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายอานนท ์ เสมวงศ ์
เสนอราคา 8,100.-บาท 

นายอานนท ์ เสมวงศ ์
ราคา 8,100.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-6/65                                                 
ลงวนัท่ี 4 ต.ค.64 

7 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือนต.ค. 
64 

8,100.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายศิลา  รินภาดบุตร  
เสนอราคา 8,100.-บาท 

นายศิลา  รินภาดบุตร  
ราคา 8,100.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-7/65                                                 
ลงวนัท่ี 4 ต.ค.64 

8 จา้งเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบติังานประชาสัมพนัธ์ 
ประจ าเดือน ต.ค. พ.ศ.2564 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง น.ส.พรลดา  ธรรมกูล 
เสนอราคา 9,000.-บาท 

น.ส.พรลดา  ธรรมกูล 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-8/65                                                 
ลงวนัท่ี 4 ต.ค.64 

9 จา้งเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบติังานธุรการ เดือน ต.ค. 64 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นางมยรีุ  โพธ์ินอย  
เสนอราคา 9,000.- 

นางมยรีุ  โพธ์ินอย  
ราคา 9,000.- 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-9/65                                                 
ลงวนัท่ี 4 ต.ค.64 

10 จา้งแรงงานเก็บขยะมูลฝอย เดือน 
ต.ค. 64 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายซาฟาอี  ขนัธมะ  
เสนอราคา 9,000.-บาท 

นายซาฟาอี  ขนัธมะ  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-10/65                                                 
ลงวนัท่ี 4 ต.ค.64 

11 จา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี
สาธารณะสุข เดือน ต.ค. 64 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นางสาวอิศราภรณ์  มณี
บาง เสนอราคา 9,000.- 
บาท 

นางสาวอิศราภรณ์  มณี
บาง ราคา 9,000.- บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-11/65                                                 
ลงวนัท่ี 4 ต.ค.64 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

12 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา   
ม.4 

2,355.- - เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.สิริภรณ์  แจ่มนิล 
เสนอราคา  2,355.-บาท 

น.ส.สิริภรณ์  แจ่มนิล 
ราคา  2,355.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-12/65                                                 
ลงวนัท่ี 6 ต.ค.64 

13 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา   
ม.7 

5,490.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางนกแกว  ศรีสังข ์
เสนอราคา 5,490.-บาท 

นางนกแกว  ศรีสังข ์
เสนอราคา 5,490.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาดและ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-13/65                                                 
ลงวนัท่ี 6 ต.ค.64 

14 จา้งแรงงานทัว่ไป ประจ าเดือน 
ต.ค. 64 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายมูฮ าหมดั ธาระภาพ 
เสนอราคา  9,000.-บาท 

นายมูฮ าหมดั ธาระภาพ 
ราคา  9,000.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาดและ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-14/65                                                 
ลงวนัท่ี 1 ต.ค.64 

15 จา้งแรงงานทัว่ไป ประจ าเดือน 
ต.ค. 64 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายน็อต  เทพภูธร 
เสนอราคา  9,000.-บาท 

นายน็อต  เทพภูธร 
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-16/65                                                 
ลงวนัท่ี 1 ต.ค.64 

16 จา้งแรงงานตดัหญา้ เดือน ต.ค. 64 9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายสุชาติ  เกศาสตร์ 
เสนอราคา 9,000.-บาท 

นายสุชาติ  เกศาสตร์ 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-18/65                                                 
ลงวนัท่ี 1 ต.ค.64 

17 จา้งแรงงานตดัหญา้ เดือน ต.ค. 64 9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายสุพล  ขาวเนตร 
เสนอราคา 9,000.-บาท 

นายสุพล  ขาวเนตร 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-20/65                                                 
ลงวนัท่ี 1 ต.ค.64 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

18 จา้งเก็บเงินค่าน ้าประปา หมู่ 6 5,115.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายเสง่ียม  อบรมชอบ 
เสนอราคา  5,115.-บาท 

นายเสง่ียม  อบรมชอบ 
ราคา  5,115.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-20/65                                                 
ลงวนัท่ี 1 ต.ค.64 

19 จา้งเก็บเงินค่าน ้าประปา หมู่ 8 3,030.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

นายเสง่ียม  อบรมชอบ 
เสนอราคา  3,030.-บาท 

นายเสง่ียม  อบรมชอบ 
ราคา  3,030.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-21/65                                                 
ลงวนัท่ี 6 ต.ค.64 

20 จา้งเก็บเงินค่าน ้าประปา หมู่ 9 3,885.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายสมหมาย มูฮ าหมดั
อารี เสนอราคา 3,885.-
บาท 

นายสมหมาย มูฮ าหมดั
อารี ราคา 3,885.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-22/65                                                 
ลงวนัท่ี 1 ต.ค.64 

21 จา้งเก็บเงินค่าน ้าประปา หมู่ 10-
11 

2,520.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายวินยั  แตงอ่อน 
เสนอราคา  2,520.-บาท 

นายวินยั  แตงอ่อน 
ราคา  2,520.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-23/65                                                 
ลงวนัท่ี 6 ต.ค.64 

22 จา้งเก็บเงินค่าน ้าประปา หมู่ 1 4,935.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางนิตยา  ขนัธสร 
เสนอราคา 4,935.-บาท 

นางนิตยา  ขนัธสร 
ราคา 4,935.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-24/65                                                 
ลงวนัท่ี 6 ต.ค.64 

23 จา้งแรงงานทัว่ไป เดือน ต.ค.64 7,200.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายอิสเรศ  เพชรัตน์ 
เสนอราคา  7,200.-บาท 

นายอิสเรศ  เพชรัตน์ 
ราคา  7,200.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-25/65                                                 
ลงวนัท่ี 6 ต.ค.64 

24 จา้งแรงงานทัว่ไป เดือน ต.ค.64 5,400.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายสันติภาพ  ขนัธสร 
เสนอราคา 5,400.-บาท 

นายสันติภาพ  ขนัธสร 
ราคา 5,400.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-26/65                                                 
ลงวนัท่ี 7 ต.ค.64 

 

 

 



                                                                                                                                              

                                                                                                                -5-                                                                                                แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

25 ซ้ือโครงเล่ือย ใบเล่ือย 510.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านสุไลวสัดุ เสนอ
ราคา  510.-บาท 

ร้านสุไลวสัดุ เสนอ
ราคา  510.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-27/65                                                 
ลงวนัท่ี 12 ต.ค.64 

26 ซ่อมคอมพิวเตอร์ กองช่าง 2,354.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บ.เคเอม็โปรเกรสซกั
เซส เสนอราคา  2,354.-
บาท 

บ.เคเอม็โปรเกรสซกั
เซส ราคา  2,354.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-28/65                                                 
ลงวนัท่ี 12 ต.ค.64 

27 จา้งเก็บเงินค่าน ้าประปา หมู่ 5 4,545.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางปภาดา  พวงพิกุล 
เสนอราคา  4,545.-บาท 

นางปภาดา  พวงพิกุล 
ราคา  4,545.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-29/65                                                 
ลงวนัท่ี 12 ต.ค.64 

28 จา้งท าความสะอาดศนูยพ์กัคอย 11,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสมช่ืน  ขนัธศกัด์ิ  
เสนอราคา 11,000.-
บาท 

นางสมช่ืน  ขนัธศกัด์ิ  
ราคา 11,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-30/65                                                 
ลงวนัท่ี 14 ต.ค.64 

29 จา้งท าป้ายไมอ้ดัเลือกตั้ง นายก,ส.
อบต. 

92,500.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายประสิทธ์ิ  สุขเกษม 
เสนอราคา 92,500.-
บาท 

นายประสิทธ์ิ  สุขเกษม 
ราคา 92,500.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-31/65                                                 
ลงวนัท่ี 14 ต.ค.64 

30 จา้งรถแบคโฮดึงรถขยะติดหล่ม 
ม.7 ซอยสันติภาพ 

8,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายศิวกรณ์  ทรัพย์
เจริญไวย ์เสนอราคา 
8,000.-บาท 

นายศิวกรณ์  ทรัพย์
เจริญไวย ์ ราคา 8,000.-
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-32/65                                                 
ลงวนัท่ี 14 ต.ค.64 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

31 ซ้ือลูกกุญแจประต ู 1,040.- - เฉพาะเจาะจง 
 

สุไลวสัดุ  เสนอราคา  
1,040.-บาท 

สุไลวสัดุ  ราคา  1,040.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-33/65                                                 
ลงวนัท่ี 14 ต.ค.64 

32 จา้งท าตรายาง 500.- - เฉพาะเจาะจง 
 

แหม่มตรายาง เสนอ
ราคา 500.-บาท 

แหม่มตรายาง  
ราคา 500.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-34/65                                                 
ลงวนัท่ี 15 ต.ค.64 

33 ซ้ือหินคลุกพร้อมเกล่ีย หมู่ 7 3,500.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านเกิดทรัพยว์สัดุ
ก่อสร้าง เสนอราคา  
3,500.-บาท 

ร้านเกิดทรัพยว์สัดุ
ก่อสร้าง ราคา  3,500.-
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-35/65                                                 
ลงวนัท่ี 18 ต.ค.64 

34 จา้งท าป้ายไวนิล 321.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านธีรศิลป์ดีไซน์ เสนอ
ราคา  321.-บาท 

ร้านธีรศิลป์ดีไซน์  
ราคา  321.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 

มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-36/65                                                 
ลงวนัท่ี 18 ต.ค.64 

35 ซ้ือวสัดุส าน างาน กองคลงั 2,730.- - เฉพาะเจาะจง 
 

วรรณวิมลสเตชัน่เนอร์
ร่ี เสนอราคา  2,730.-
บาท 

วรรณวิมลสเตชัน่เนอร์
ร่ี ราคา  2,730.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-37/65                                                 
ลงวนัท่ี 18 ต.ค.64 

36 ซ้ือชุดถุงยงัชีพช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัน ้าท่วม  988 ชุด  

691,600.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บ.อยธุยาดีพร้อมสโตร์ 
เสนอราคา 691,600.-
บาท 

บ.อยธุยาดีพร้อมสโตร์ 
ราคา 691,600.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาดและเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-38/65                                                 
ลงวนัท่ี 20 ต.ค.64 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

37 ซ้ือวสัดุส านกังาน 5 รายการ 10,585.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านวรรณวิมล เสนอ
ราคา  10,585.-บาท 

ร้านวรรณวิมล  
ราคา  10,585.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

 

CNTR-39/65                                                 
ลงวนัท่ี 20 ต.ค.64 

38 จา้งติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง หมู่  2 10,200.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายจกัรพนัธ์  ขนัธม่วง  
เสนอราคา  10,200.-
บาท 

นายจกัรพนัธ์  ขนัธม่วง 
ราคา  10,200.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-40/65                                                 
ลงวนัท่ี 20 ต.ค.64 

39 ซ้ือถุงมือผา้ , ถุงมือยาง กองช่าง 19,215.- - เฉพาะเจาะจง ร้านวรรณวิมล เสนอ
ราคา  19,215.-บาท 

ร้านวรรณวิมล  
ราคา  19,215.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-41/65                                                 
ลงวนัท่ี 20 ต.ค.64 

40 จา้งลงหินคลุก หมู่ 1 90 ลบ.ม. 33,300.- - เฉพาะเจาะจง นายประเยาว ์ ไชยเสริม 
เสนอราคา 33,300.-
บาท 

นายประเยาว ์ ไชยเสริม 
ราคา 33,300.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-42/65                                                 
ลงวนัท่ี 20 ต.ค.64 

41 ซ้ือรองเทา้บูท้ 900.- - เฉพาะเจาะจง ร้านวรรณวิมล เสนอ
ราคา  900.-บาท 

ร้านวรรณวิมล  
ราคา  900.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-43/65                                                 
ลงวนัท่ี 25 ต.ค.64 

42 จา้งท าตรายาง 2,670.- - เฉพาะเจาะจง แหม่มตรายาง เสนอ
ราคา 2,670.-บาท 

แหม่มตรายาง  
ราคา 2,670.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR- 44/65                                            
ลงวนัท่ี 25 ต.ค.64 

43 จา้งท าป้ายโครงไม ้ 7,400.- - เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ  ถิระแกว้ 
เสนอราคา 7,400.-บาท 

นายศราวุธ  ถิระแกว้ 
เสนอราคา 7,400.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-45/65                                                 
ลงวนัท่ี 25 ต.ค.64 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

44 จา้งเหมาซ่อมเสียงตามสาย ม.
1,5,6,7,9,10 

95,000.- - เฉพาะเจาะจง ร้านไชออดิโอ เสนอ
ราคา  95,000.-บาท 

ร้านไชออดิโอ  
ราคา  95,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-46/65                                                 
ลงวนัท่ี 25 ต.ค.64 

45 จา้งท าตรายางการเลือกตั้ง นายก 
อบต.และ ส.อบต. 

4,320.- - เฉพาะเจาะจง แหม่มตรายาง เสนอ
ราคา  4,320.-บาท 

แหม่มตรายาง  
ราคา  4,320.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

 

CNTR-47/65                                                 
ลงวนัท่ี 28 ต.ค.64 

46 ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเลือกตั้ง 4,800.- - เฉพาะเจาะจง เมืองทองก๊อปป้ีเซอร์วิส 
เสนอราคา 4,800.-บาท 

เมืองทองก๊อปป้ีเซอร์วิส 
ราคา 4,800.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

 

CNTR-49/65                                                 
ลงวนัท่ี 28 ต.ค.64 

47 จา้งท าสมุดคู่มือเลือกตั้ง 32,700.- - เฉพาะเจาะจง หจก.สารรังสรรค ์ 
เสนอราคา  32,700.-
บาท 

หจก.สารรังสรรค ์  
ราคา  32,700.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

 

CNTR-50/65                                                 
ลงวนัท่ี 28 ต.ค.64 

48 จา้งเหมาลงหินคลุก ม.2 3,500.- - เฉพาะเจาะจง ร้านเกิดทรัพย ์ วสัดุ
ก่อสร้าง เสนอราคา 
3,500.- บาท 

ร้านเกิดทรัพย ์ วสัดุ
ก่อสร้าง  
ราคา 3,500.- บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

 

CNTR-52/65                                                 
ลงวนัท่ี 29 ต.ค.64 

49 ซ้ืออุปกรณ์การเลือกตั้ง นายก 
อบต. , ส.อบต. 

2,428.- - เฉพาะเจาะจง วรรณวิมลสเตชัน่เนอร์
ร่ี เสนอราคา 2,428.-
บาท 

วรรณวิมลสเตชัน่เนอร์
ร่ี ราคา 2,428.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-53/65                                                 
ลงวนัท่ี 29 ต.ค.64 

  

 


