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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม   อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี   30   เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2564 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1. จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน 
พ.ย. 64 

9000.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

นายอิสลอเอล ตรีลาพา 
เสนอราคา 9000.-บาท 

นายอิสลอเอล ตรีลาพา 
ราคา 9000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-54/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 พ.ย.64 

 
2 
 

จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน 
พ.ย. 64 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายมานิตย ์ สุขเกษม 
เสนอราคา 9,000.-บาท 

นายมานิตย ์ สุขเกษม 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-55/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 พ.ย.64 

 
3 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน 

พ.ย. 64 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายประวุธ  วลาพุฒ 
เสนอราคา 9,000.-บาท 

นายประวุธ  วลาพุฒ 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-56/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 พ.ย.64 

 
4 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน 

พ.ย. 64 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายอานนท ์ เสมวงศ ์
เสนอราคา 9,000.-บาท 

นายอานนท ์ เสมวงศ์
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-57/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 พ.ย.64 

 
5 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน 

พ.ย. 64 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
 

นายอาณัติ  อิหม่ามฟัด 
เสนอราคา  9,000.-บาท 

นายอาณัติ  อิหม่ามฟัด 
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-58/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 พ.ย.64 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

6 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน 
พ.ย. 64 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายอิศเรศ  เพชรัตน์ 
เสนอราคา 9,000.-บาท 

นายอิศเรศ  เพชรัตน์ 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-59/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 พ.ย.64 

 
7 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน 

พ.ย. 64 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายสันติภาพ  ขนัธสร 
เสนอราคา  9,000.-บาท 

นายสันติภาพ  ขนัธสร 
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-60/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 พ.ย.64 

 
8 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน 

พ.ย. 64 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายพงปกรณ์ ไวอรรถ 

เสนอราคา 9,000.-บาท 
นายพงปกรณ์ ไวอรรถ 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-61/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 พ.ย.64 

 
9 จา้งเหมาบุคคลภายนอก

ปฏิบติังานประชาสัมพนัธ์  เดือน 
พ.ย. 64 

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

น.ส.พรลดา ธรรมกุล
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-62/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 พ.ย.64 

 
10 จา้งเหมาบุคคลภายนอก

ปฏิบติังานธุรการ  เดือน พ.ย. 64 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นางมยรีุ  โพธ์ินอ้ย  

เสนอราคา 9,000.-บาท 
นางมยรีุ  โพธ์ินอ้ย  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-63/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 พ.ย.64 

 
11 จา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 

เดือน พ.ย. 64 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง น.ส.อิศรภรณ์  มณีบาง

เสนอราคา 9,000.-บาท 
น.ส.อิศรภรณ์  มณีวงศ ์
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-64/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 พ.ย.64 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

12 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน 
พ.ย. 64 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายมูฮ าหมดั  ธาระภาพ 
เสนอราคา 9,000.-บาท 

นายมูฮ าหมดั  ธาระภาพ 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-65/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 พ.ย.64 

 
13 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน 

พ.ย. 64 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายน็อต  เทพภูธร 
เสนอราคา  9,000.-บาท 

นายน็อต  เทพภูธร 
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-66/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 พ.ย.64 

 
14 จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้ เดือน 

พ.ย. 64 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายสุชาติ  เกศาสตร์  
เสนอราคา 9,000.-บาท 

นายสุชาติ  เกศาสตร์  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-67/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 พ.ย.64 

 
15 จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้  เดือน 

พ.ย. 64 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายสุพล  ขาวเนตร  
เสนอราคา  9,000.-บาท 

นายสุพล  ขาวเนตร  
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-68/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 พ.ย.64 

 
16 จา้งเหมาเก็บค่าน ้า  หมู่ 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-69/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 พ.ย.64 

 
17 จา้งเหมาเก็บค่าน ้า  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-70/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 พ.ย.64 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

18 จา้งเหมาเก็บค่าน ้า  หมู่ 7 5,490.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางนกแกว้ ศรีสังข ์
เสนอราคา 5,490.-บาท 

นางนกแกว้ ศรีสังข ์
ราคา 5,490.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-71/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 พ.ย.64 

 
19 จา้งเหมาเก็บค่าน ้า  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-72/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 พ.ย.64 

 
20 จา้งเหมาเก็บค่าน ้า  หมู่ 9 3,900.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางสมหมาย  มูฮ าหมดั
อารี เสนอราคา 3,900.-
บาท 

นางสมหมาย  มูฮ าหมดั
อารี ราคา 3,900.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-73/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 พ.ย.64 

 
21 จา้งเหมาแรงงานเกบ็ขยะ  เดือน 

พ.ย. 64 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายซาฟาอี  ขนัธมะ  
เสนอราคา 9,000.-บาท 

นายซาฟาอี  ขนัธมะ  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-74/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 พ.ย.64 

 
22 จา้งซ่อมไฟฟ้า โคมถนน 4,900.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายนเรศ  จนัทร์วง 
เสนอราคา  4,900.-บาท 

นายนเรศ  จนัทร์วง 
ราคา  4,900.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-75/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 พ.ย.64 

 
23 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  2,800.- - เฉพาะเจาะจง 

 
วรรวิมล  เสนอราคา 
2,800.-บาท 

วรรวิมล   
ราคา 2,800.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-76/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 พ.ย.64 

 
24 ซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่าย เอกสาร  10 

ขวด  
43,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
เมืองทองก๊อปป้ี เสนอ
ราคา 43,000.-บาท 

เมืองทองก๊อปป้ี  
ราคา 43,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-77 /65                                                 
ลงวนัท่ี  1 พ.ย.64 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

25 จา้งท าป้ายไวนิลเลือกตั้ง นายก 
อบต.,ส.อบต.  

5,084.64 - เฉพาะเจาะจง 
 

ธีรศิลป์ดีไซน์ เสนอ
ราคา 5,084.64 บาท 

ธีรศิลป์ดีไซน์  
ราคา 5,084.64 บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-78/65                                                 
ลงวนัท่ี  8 พ.ย.64 

 
26 จา้งซ่อมระบบประปาบาดาล หมู่ 

8 
12,412.- - เฉพาะเจาะจง 

 
สมชายมอเตอร์ เสนอ
ราคา 12,412.-บาท 

สมชายมอเตอร์  
ราคา 12,412.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-79/65                                                 
ลงวนัท่ี  8 พ.ย.64 

 
27 จา้งเหมาเก็บค่าน ้า  หมู่ 8 3,030.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายเสง่ียม  อบรมชอบ 
เสนอราคา 3,030.- 

นายเสง่ียม  อบรมชอบ 
ราคา 3,030.- 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-80/65                                                 
ลงวนัท่ี  9 พ.ย.64 

 
28 ซ้ือแบบพิมพ ์สถ. ผถ. เลือกตั้ง  

30 แผน่ 
360.- - เฉพาะเจาะจง 

 
โรงพิมพอ์าสารักษา
ดินแดน เสนอราคา 
360.-บาท 

โรงพิมพอ์าสารักษา
ดินแดน ราคา 360.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-81/65                                                 
ลงวนัท่ี  9  พ.ย.64 

 
29 จา้งเหมาท าป้ายโครงการ กปน. 432.- - เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านแมมมอธ เสนอ
ราคา 432.-บาท 

ร้านแมมมอธ  
ราคา 432.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-82/65                                                 
ลงวนัท่ี  10  พ.ย.64 

 
30 จา้งท าป้ายไวนิล ประชาสัมพนัธ์

เลือกตั้ง 
72,868.- - เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านแมมมอธ เสนอ
ราคา 72,868.-บาท 

ร้านแมมมอธ  
ราคา 72,868.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-83/65                                                 
ลงวนัท่ี  10  พ.ย.64 

 
 

 

                                                                                                                                                 

 



                                                                                                              -6-                                                                                              แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

31 จา้งท าป้ายไวนิลแจกของ
ผูป้ระสบภยัน ้าท่วม 

462.24 - เฉพาะเจาะจง 
 

ธีรศิลป์ดีไซน์ เสนอ
ราคา  462.24 บาท 

ธีรศิลป์ดีไซน์  
ราคา  462.24 บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-84/65                                                 
ลงวนัท่ี  11  พ.ย.64 

 
32 จา้งท าป้ายประชาสัมพนัธ์การ

เลือกตั้ง  
924.48 - เฉพาะเจาะจง 

 
ธีรศิลป์ดีไซน์ เสนอ
ราคา  924.48 บาท 

ธีรศิลป์ดีไซน์  
ราคา  924.48 บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-85/65                                                 
ลงวนัท่ี  12  พ.ย.64 

 
33 จา้งท าสต๊ิกเกอร์ติดกล่องหนา้กาก

อนามยั 
4,708.- - เฉพาะเจาะจง 

 
ธีรศิลป์ดีไซน์ เสนอ
ราคา  4,708.-บาท 

ธีรศิลป์ดีไซน์  
ราคา  4,708.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-86/65                                                 
ลงวนัท่ี  12  พ.ย.64 

 
34 จา้งท าอาหารว่างอาหารกลางวนั

และเคร่ืองด่ืม กปน.เลือกตั้ง 
14,195.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายเอกพงษ ์ เจริญรูป 
เสนอราคา 14,195.-
บาท 

นายเอกพงษ ์ เจริญรูป 
ราคา 14,195.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-87/65                                                 
ลงวนัท่ี  12  พ.ย.64 

 
35 จา้งเช่าสถานท่ีประชุม กปน. 3,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
มูลนิธิมินฮาจน์ เสนอ
ราคา 3,000.-บาท 

มูลนิธิมินฮาจน์  
ราคา 3,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 

มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-88/65                                                 
ลงวนัท่ี  12  พ.ย.64 

 
36 ซ้ือแบบพิมพเ์ลือกตั้ง  13,750.- - เฉพาะเจาะจง 

 
โรงพิมพอ์าสารักษา
ดินแดน เสนอราคา 
13,750.-บาท 

โรงพิมพอ์าสารักษา
ดินแดน  
ราคา 13,750.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาดและเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-89/65                                                 
ลงวนัท่ี  12  พ.ย.64 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

37 จา้งเหมาเก็บค่าน ้า  หมู่ 5 4,545.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางปภาดา  พวงพิกุล  
เสนอราคา  4,545.-บาท 

นางปภาดา  พวงพิกุล  
ราคา  4,545.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

 

CNTR-91/65                                                 
ลงวนัท่ี  17  พ.ย.64 

 
38 ซ้ือวสัดุส านกังาน  กองคลงั 1,160.- - เฉพาะเจาะจง 

 
วรรณวิมล เสนอราคา
1,160.-บาท  

วรรณวิมล  
ราคา1,160.-บาท  

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-93/65                                                 
ลงวนัท่ี  22  พ.ย.64 

 
39 ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ EPSON  970.- - เฉพาะเจาะจง ป.วฒันา ปึงง่วนจั้ย 

เสนอราคา  970.-บาท 
ป.วฒันา ปึงง่วนจั้ย 
ราคา  970.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-94/65                                                 
ลงวนัท่ี  22  พ.ย.64 

 
40 ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์สีด า  1 กล่อง 650.- - เฉพาะเจาะจง บ.เคเอม็โปรเกรสซคั

เซส เสนอราคา  650.-
บาท 

บ.เคเอม็โปรเกรสซคั
เซส ราคา  650.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-95/65                                                 
ลงวนัท่ี  22  พ.ย.64 

 
41 จา้งเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ กอง

คลงั  1 เคร่ือง 
3,103.- - เฉพาะเจาะจง บ.เคเอม็โปรเกรสซคั

เซส เสนอราคา  3,103.-
บาท 

บ.เคเอม็โปรเกรสซคั
เซส ราคา  3,103.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-96/65                                                 
ลงวนัท่ี  22  พ.ย.64 

 
42 น ารถเขา้ศนูยถ่์ายน ้ามนัเคร่ือง

ตรวจเช็คสภาพ ทะเบียน กพ-
1985 

16,799.54 - เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา้อยธุยา เสนอ
ราคา  16,799.54 บาท 

บ.โตโยตา้อยธุยา  
ราคา  16,799.54 บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-97/65                                                 
ลงวนัท่ี  22  พ.ย.64 

 
43 จา้งเหมาเก็บค่าน ้า  หมู่ 1 2,130.- - เฉพาะเจาะจง นางนิตยา  ขนัธสร  

เสนอราคา 2,130.-บาท 
นางนิตยา  ขนัธสร  
เสนอราคา 2,130.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-98/65                                                 
ลงวนัท่ี  23  พ.ย.64 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

44 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์เลือกตั้ง 66,405.- - เฉพาะเจาะจง หจก.สารรังสรรค ์เสนอ
ราคา 66,405.-บาท 

หจก.สารรังสรรค ์ 
ราคา 66,405.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-99/65                                                 
ลงวนัท่ี  23  พ.ย.64 

 
45 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ส านกัปลดั 5,885.- - เฉพาะเจาะจง บ.เคเอม็โปรเกรสซคั

เซส เสนอราคา  5,885.-
บาท 

บ.เคเอม็โปรเกรสซคั
เซส ราคา  5,885.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-100/65                                                 
ลงวนัท่ี  23  พ.ย.64 

 
46 ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์  กองช่าง 5 

กล่อง 
7,500.- - เฉพาะเจาะจง บ.เคเอม็โปรเกรสซคั

เซส เสนอราคา 7,500.-
บาท 

บ.เคเอม็โปรเกรสซคั
เซส ราคา 7,500.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-101/65                                                 
ลงวนัท่ี  23  พ.ย.64 

 
47 ซ่อมคอมพิวเตอร์ กองคลงั 416-

52-0014 
5,885.- - เฉพาะเจาะจง บ.เคเอม็โปรเกรสซคั

เซส เสนอราคา 5,885.-
บาท 

บ.เคเอม็โปรเกรสซคั
เซส ราคา 5,885.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-102/65                                                 
ลงวนัท่ี  23  พ.ย.64 

 
48 ซ้ือวสัดุแต่งกาย งานป้องกนัฯ 27,280.- - เฉพาะเจาะจง นายวิษณุ  ดอนจุย้ 

เสนอราคา  27,280.-
บาท 

นายวิษณุ  ดอนจุย้  
ราคา  27,280.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-103/65                                                 
ลงวนัท่ี  23  พ.ย.64 

 
49 จา้งท าป้ายประชาสัมพนัธ์ งาน

กองช่าง 
160.50 - เฉพาะเจาะจง ธีรศิลป์ดีไซน์ เสนอ

ราคา 160.50 
ธีรศิลป์ดีไซน์  
ราคา 160.50 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-104/65                                                 
ลงวนัท่ี  24  พ.ย.64 

 
50 ซ้ือวสัดุเลือกตั้ง 4,100.- - เฉพาะเจาะจง วรรณวิมล เสนอราคา 

4,100.-บาท 
วรรณวิมล  
ราคา 4,100.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

 

CNTR-105/65                                                 
ลงวนัท่ี  24  พ.ย.64 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

51 ซ้ือชุดตรวจแอนติเจน 500 ชุด 60,000.- - เฉพาะเจาะจง จุฑารัตน์ การคา้ เสนอ
ราคา 60,000.-บาท 

จุฑารัตน์ การคา้  
ราคา 60,000.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

 

CNTR-106/65                                                 
ลงวนัท่ี  25  พ.ย.64 

 
52 จา้งซ่อมประปาผิวดิน หมู่ 5 วดั

ขนุพรหม  
19,795.- - เฉพาะเจาะจง สมชายมอเตอร์ เสนอ

ราคา 19,795.-บาท 
สมชายมอเตอร์  
ราคา 19,795.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-107/65                                                 
ลงวนัท่ี  25 พ.ย.64 

 
53 จา้งทาสี  อาคารศพด.พรพินิต 5,600.- - เฉพาะเจาะจง นายชิษณุพงศ ์สรารส 

เสนอราคา 5,600.-บาท 
นายชิษณุพงศ ์สรารส 
ราคา 5,600.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-108/65                                                 
ลงวนัท่ี  25  พ.ย.64 

 
54 ซ้ือน ้าด่ืมเดินรณรงค ์ 6,000.- - เฉพาะเจาะจง น.ส.มีนา  ตรีลาภี เสนอ

ราคา  6,000.-บาท 
น.ส.มีนา  ตรีลาภี  
ราคา  6,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-109/65                                                 
ลงวนัท่ี  25  พ.ย.64 

 
55 จดัซ้ือแบบพิมพเ์ลือกตั้ง 496.- - เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอ์าสารักษา

ดินแดน เสนอราคา 
496.-บาท 

โรงพิมพอ์าสารักษา
ดินแดน ราคา 496.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-111/65                                                 
ลงวนัท่ี  26  พ.ย.64 

 
56 จา้งตดัตน้หูกวาง บริเวณ อบต.

ส าเภาล่ม 
13,000.- - เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ  สาแกว้ 

เสนอราคา 13,000.-
บาท 

นายสราวุธ  สาแกว้ 
ราคา 13,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-112/65                                                 
ลงวนัท่ี  26  พ.ย.64 

 
57 จา้งเช่าเตน็ทเ์ลือกตั้ง  11,950.- - เฉพาะเจาะจง นายจกัรพนัธ์  ขนัธม่วง 

เสนอราคา 11,950.-
บาท 

นายจกัรพนัธ์  ขนัธม่วง 
ราคา 11,950.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-113/65                                                 
ลงวนัท่ี  26  พ.ย.64 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

58 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา หมู่  7 5,490.- - เฉพาะเจาะจง นางนกแกว้  ศรีสังข ์ 
เสนอราคา 5,490.-บาท 

นางนกแกว้  ศรีสังข ์ 
ราคา 5,490.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-116/65                                                 
ลงวนัท่ี  29  พ.ย.64 

 
59 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา หมู่  9 3,915.- - เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย  มูฮ าหมดั

อารี  เสนอราคา  
3,915.-บาท 

นางสมหมาย  มูฮ าหมดั
อารี  ราคา  3,915.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-117/65                                                 
ลงวนัท่ี  29 พ.ย.64 

 
60 จา้งเหมาซ่อมรถจกัรยานยนต ์

ส่วนกลาง กองช่าง 
1,100.- - เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ  ตรีลาภี 

เสนอราคา 1,100.-บาท 
นายชูชาติ  ตรีลาภี  
ราคา 1,100.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-121/65                                                 
ลงวนัท่ี  30 พ.ย.64 

 

 

 


