
                                                                                                                          

                                                                                                                                              -1-            แบบ  สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม   อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี   31   เดือนมกราคม  พ.ศ.2565 
                                                                                                                                           

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จา้งท าตรายางหมึกในตวั   1 อนั 320.- - เฉพาะเจาะจง 
 

แหม่มตรายาง เสนอ
ราคา  320.-บาท 

แหม่มตรายาง  
ราคา  320.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-191/65                                            
ลงวนัท่ี  5  ม.ค.65 

2 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า  5 รายการ 1,790.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บ.นานาภณัฑฮ์าร์ดแวร์
เซ็นเตอร์ เสนอราคา 
1,790.-บาท  

บ.นานาภณัฑฮ์าร์ดแวร์
เซ็นเตอร์  ราคา 1,790.-
บาท  

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-192/65                                            
ลงวนัท่ี  5  ม.ค.65 

3 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  1,500.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บ.นานาภณัฑฮ์าร์ดแวร์
เซ็นเตอร์ เสนอราคา 
1,500.-บาท  

บ.นานาภณัฑฮ์าร์ดแวร์
เซ็นเตอร์  ราคา 1,500.-
บาท  

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-193/65                                            
ลงวนัท่ี  5  ม.ค.65 

4 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  1 รายการ 15,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บ.นานาภณัฑฮ์าร์ดแวร์
เซ็นเตอร์ เสนอราคา 
15,000.-บาท 

บ.นานาภณัฑฮ์าร์ดแวร์
เซ็นเตอร์  ราคา 
15,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-194/65                                            
ลงวนัท่ี  5  ม.ค.65 

5 ซ้ือวสัดุดบัเพลิง จ านวน 35 
รายการ งานป้องกนัฯ 

26,840.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

บ.นานาภณัฑฮ์าร์ดแวร์
เซ็นเตอร์ เสนอราคา 
26,840.-บาท 

บ.นานาภณัฑฮ์าร์ดแวร์
เซ็นเตอร์ ราคา 26,840.-
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-195/65                                            
ลงวนัท่ี  5  ม.ค.65 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

6 ซ้ือวสัดุแต่งกาย 6 รายการ 14,595.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บ.นานาภณัฑฮ์าร์ดแวร์
เซ็นเตอร์ เสนอราคา 
14,595.-บาท 

บ.นานาภณัฑฮ์าร์ดแวร์
เซ็นเตอร์ ราคา 14,595.-
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-196/65                                            
ลงวนัท่ี  6  ม.ค.65 

7 จา้งซ่อมฝาบ่อพกัเหลก็  4 ฝา 7,200.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายการีม ขนัธสอน 
เสนอราคา 7,200.-บาท 

นายการีม ขนัธสอน 
ราคา 7,200.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-197/65                                            
ลงวนัท่ี  6  ม.ค.65 

8 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  3,910.- - เฉพาะเจาะจง 
 

วรรณวิมล เสนอราคา 
3,910.-บาท 

วรรณวิมล ราคา 3,910.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-199/65                                            
ลงวนัท่ี  7  ม.ค.65 

9 ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ ส านกัปลดั 3,049.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บ.เคเอม็โปรเกรสซคั
เซส จ ากดั เสนอราคา 
3,049.-บาท 

บ.เคเอม็โปรเกรสซคั
เซส จ ากดั ราคา 3,049.-
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-200/65                                            
ลงวนัท่ี  7  ม.ค.65 

10 จา้งเช่าเตน็ทจ์ุดตรวจเทศกาลปี
ใหม่ 2565 

2,500.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายจกัรพนัธ์  ขนัธม่วง 
เสนอราคา 2,500.-บาท 

นายจกัรพนัธ์  ขนัธม่วง 
ราคา 2,500.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-201/65                                            
ลงวนัท่ี  29 ธ.ค.64 

11 ซ่อมประปาบาดาล หมู่ 10 51,253.- - เฉพาะเจาะจง 
 

สมชายมอเตอร์ เสนอ
ราคา 51,253.-บาท 

สมชายมอเตอร์  
ราคา 51,253.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-202/65                                            
ลงวนัท่ี  7  ม.ค.65 

12 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  25 รายการ 35,260.- - เฉพาะเจาะจง 
 

สุไลวสัดุ  เสนอราคา 
35,260.-บาท 

สุไลวสัดุ   
ราคา 35,260.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-203/65                                            
ลงวนัท่ี  7  ม.ค.65 

13 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า 3 รายการ 12,922.- - เฉพาะเจาะจง 
 

สุไลวสัดุ  เสนอราคา 
12,922.-บาท 

สุไลวสัดุ   
ราคา 12,922.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-204/65                                            
ลงวนัท่ี  7  ม.ค.65 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

14 จา้งแรงงานทัว่ไป งานป้องกนั 6,600.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายณัฐดนยั  ทวีศรี 
เสนอราคา 6,600.-บาท 

นายณัฐดนยั  ทวีศรี 
ราคา 6,600.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-207/65                                            
ลงวนัท่ี  10  ม.ค.65 

15 จา้งแรงงานทัว่ไป ตดัหญา้ 6,600.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายอ าพล  เพง็ศรีโครต 
เสนอราคา  6,600.-บาท 

นายอ าพล  เพง็ศรีโครต 
ราคา  6,600.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-208/65                                            
ลงวนัท่ี  10  ม.ค.65 

16 ซ้ือบนัไดไมไ้ผ ่ 2  อนั 1,700.- - เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.สิริภรณ์  แจ่มนิล 
เสนอราคา  1,700.-บาท 

น.ส.สิริภรณ์  แจ่มนิล 
ราคา  1,700.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-209/65                                            
ลงวนัท่ี  10  ม.ค.65 

17 จา้งบคุคลภายนอกปฏิบติังาน
ประชาสัมพนัธ์  

6,300.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางวรรณนา ตรีพิชน์ 
เสนอราคา 6,300.-บาท 

นางวรรณนา ตรีพิชน์ 
ราคา 6,300.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-210/65                                            
ลงวนัท่ี  11  ม.ค.65 

18 ซ้ือแผน่เหลก็ 12 แผน่ 42,800.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายประเยาว ์ไชยเสริม 
เสนอราคา 42,800.-
บาท 

นายประเยาว ์ไชยเสริม 
ราคา 42,800.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-211/65                                            
ลงวนัท่ี  11  ม.ค.65 

19 จา้งเหมาเก็บค่าน ้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-213/65                                            
ลงวนัท่ี  12  ม.ค.65 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

20 จา้งเหมาเก็บค่าน ้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-214/65                                            
ลงวนัท่ี  12  ม.ค.65 

21 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา 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-215/65                                            
ลงวนัท่ี  12  ม.ค.65 

22 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา หมู่ 1 
ยอดเดือน พ.ย. 64 

4,995.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางนิตยา  ขนัธสร 
เสนอราคา 4,995.-บาท 

นางนิตยา  ขนัธส 
ราคา 4,995.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-216/65                                            
ลงวนัท่ี  12  ม.ค.65 

23 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา หมู่ 1 
ยอดเดือน  ธ.ค. 64 

5,025.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางนิตยา  ขนัธสร 
เสนอราคา  5,025.-บาท 

นางนิตยา  ขนัธส 
ราคา   5,025.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-217/65                                            
ลงวนัท่ี  13  ม.ค.65 

24 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า 2,930.- - เฉพาะเจาะจง 
 

สุไลวสัดุ  เสนอราคา  
2,930.-บาท 

สุไลวสัดุ   
ราคา  2,930.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-217/65                                            
ลงวนัท่ี  13  ม.ค.65 

25 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  1,800.- - เฉพาะเจาะจง สุไลวสัดุ  เสนอราคา  
1,800.-บาท 

สุไลวสัดุ   
ราคา  1,800.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-218/65                                            
ลงวนัท่ี  13  ม.ค.65 

26 ซ่อมคอมพิวเตอร์ กองช่าง 4,601.- - เฉพาะเจาะจง บ.เคเอม็โปรเกรสซคั
เซส จ ากดั เสนอราคา 
4,601.-บาท 

บ.เคเอม็โปรเกรสซคั
เซส จ ากดั  
ราคา 4,601.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-219/65                                            
ลงวนัท่ี  13  ม.ค.65 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

27 ซ้ือโต๊ะท างานและเกา้อ้ีส าหรับ
ผูบ้ริหาร จ านวน 1 ชุด 

27,000.- - เฉพาะเจาะจง บ.ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ 
เสนอราคา  27,000.-
บาท 

บ.ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ 
ราคา  27,000.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-220/65                                            
ลงวนัท่ี  14  ม.ค.65 

28 จา้งเหมาท าตรายางช่ือต าแหน่ง
นายก  

510.- - เฉพาะเจาะจง แหม่มตรายาง เสนอ
ราคา  510.-บาท 

แหม่มตรายาง  
ราคา  510.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-221/65                                            
ลงวนัท่ี  14  ม.ค.65 

29 ซ้ือรถยนตส่์วนกลาง ดบัเบิ้ลแคบ 
4 ประตู เคร่ืองยนตดี์เซล ย่ีห้อ 
MG  

854,000.- - e-bidding บริษทั แกรนด ์เอม็จี 
อยธุยา จ ากดั เสนอราคา 
687,000.-บาท 

บริษทั แกรนด ์เอม็จี 
อยธุยา จ ากดั ชนะราคา 
687,000.-บาท 

เอกสารถูกตอ้ง
ครบถว้นเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

E1/2565  
 วนัท่ี  17 ม.ค. 65 

30 จา้งแรงงานตดัหญา้  4,200.- - เฉพาะเจาะจง นายมาโนชน์ ธงชยั 
เสนอราคา  4,200.-บาท 

นายมาโนชน์ ธงชยั 
ราคา  4,200.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-223/65                                            
ลงวนัท่ี  18  ม.ค.65 

31 จา้งท าป้ายโครงการฝึกอาชีพ 462.24 - เฉพาะเจาะจง ธีรศิลป์ดีไซน์ เสนอ
ราคา  462.24 บาท 

ธีรศิลป์ดีไซน์  ราคา  
462.24 บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-224/65                                            
ลงวนัท่ี  19  ม.ค.65 

32 ซ้ือธงชาติ,ธงตราสัญลกัษ ์ 3,055.- - เฉพาะเจาะจง วรรณวิมล เสนอราคา 
3,055.- 

วรรณวิมล  
ราคา 3,055.- 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-225/65                                            
ลงวนัท่ี  19  ม.ค.65 

33 ซ้ือลูกบิดประตู 2 อนั ซ่อมแซม
ประตูในอาคารท่ีท าการ อบต. 

680.- - เฉพาะเจาะจง สุไลวสัดุ  เสนอราคา 
680.-บาท 

สุไลวสัดุ   
ราคา 680.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-226/65                                            
ลงวนัท่ี  20  ม.ค.65 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

34 ซ้ือน ้าด่ืม 10 ลงั จดัตอ้นรับคณะ
ว่ายน ้ามาราธอน 

700.- - เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริภรณ์  แจ่มนิล 
เสนอราคา 700.-บาท 

น.ส.สิริภรณ์  แจ่มนิล 
ราคา 700.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-227/65                                            
ลงวนัท่ี  21  ม.ค.65 

35 จา้งแรงงานขบัรถขยะ เดือน ม.ค.
65 

3,000.- - เฉพาะเจาะจง นายบุญสม  บุญรักษ ์
เสนอราคา 3,000.-บาท 

นายบุญสม  บุญรักษ ์
ราคา 3,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-228/65                                            
ลงวนัท่ี  21  ม.ค.65 

36 จา้งคนงานเกบ็ขยะ เดือน ม.ค. 65 3,000.- - เฉพาะเจาะจง นายอุสมาน  ขนัธสร 
เสนอราคา 3,000.-บาท 

นายอุสมาน  ขนัธสร 
ราคา 3,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-229/65                                            
ลงวนัท่ี  21  ม.ค.65 

37 จา้งท าตรายางช่ือนายก หมึกใน
ตวั 

720.- - เฉพาะเจาะจง แหม่มตรายาง เสนอ
ราคา   720.-บาท 

แหม่มตรายาง   
ราคา   720.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-230/65                                            
ลงวนัท่ี  24  ม.ค.65 

38 ซ่อมรถขยะ 82-0628 13,300.- - เฉพาะเจาะจง นายยงยทุธ  ศิริครุฑ 
เสนอราคา 13,300.-
บาท 

นายยงยทุธ  ศิริครุฑ 
เสนอราคา 13,300.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-231/65                                            
ลงวนัท่ี  25  ม.ค.65 

39 ซ้ือวสัดุส านกังาน งานการศึกษา 6,690.- - เฉพาะเจาะจง วรรณวิมล เสนอราคา 
6,690.-บาท 

วรรณวิมล  
ราคา 6,690.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-232/65                                            
ลงวนัท่ี  25  ม.ค.65 

40 ซ้ือเคร่ืองตดัหญา้สะพายขอ้แขง็ 2 
เคร่ือง 

19,000.- - เฉพาะเจาะจง บ.นานาภณัฑฮ์าร์ดแวร์
เซ็นเตอร์ เสนอราคา 
19,000.-บาท 

บ.นานาภณัฑฮ์าร์ดแวร์
เซ็นเตอร์  
ราคา 19,000.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-234/65                                            
ลงวนัท่ี  28  ม.ค.65 

  

 



                                                                                                                                                    -7-                                                                                                แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

41 ซ่อมเคร่ืองสูบน ้า  055-48-0019 4,600.- - เฉพาะเจาะจง บ.นานาภณัฑฮ์าร์ดแวร์
เซ็นเตอร์ เสนอราคา 
4,600.-บาท 

บ.นานาภณัฑฮ์าร์ดแวร์
เซ็นเตอร์  
ราคา 4,600.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-235/65                                            
ลงวนัท่ี  28  ม.ค.65 

42 ซ่อมเคร่ืองสูบน ้า  055-54-0029 3,340.- - เฉพาะเจาะจง บ.นานาภณัฑฮ์าร์ดแวร์
เซ็นเตอร์  เสนอ 
ราคา 3,340.-บาท 

บ.นานาภณัฑฮ์าร์ดแวร์
เซ็นเตอร์  
ราคา 3,340.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-236/65                                              
ลงวนัท่ี  28  ม.ค.65 

43 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน 
ก.พ. 65 

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

นายน๊อต  เทพภูธร 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-237/65                                             
ลงวนัท่ี  28  ม.ค.65 

44 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน 
ก.พ. 65 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายอิสลอเอล ตรีลาภี 
เสนอราคา 9,000.-บาท 

นายอิสลอเอล ตรีลาภี 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-238/65                                             
ลงวนัท่ี  28  ม.ค.65 

45 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน 
ก.พ. 65 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายมานิต  สุขเกษม 
เสนอราคา  9,000.-บาท 

นายมานิต  สุขเกษม 
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-239/65                                             
ลงวนัท่ี  28  ม.ค.65 

46 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน 
ก.พ. 65 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายอานนท ์ เสมาวงศ ์ 
เสนอราคา  9,000.-บาท 

นายอานนท ์ เสมาวงศ ์ 
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-240/65                                              
ลงวนัท่ี  28  ม.ค.65 

47 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน 
ก.พ. 65 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายสันติภาพ  ขนัธ
สอน   เสนอราคา  
9,000.-บาท 

นายสันติภาพ  ขนัธ
สอน   ราคา  9,000.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-241/65                                             
ลงวนัท่ี  28  ม.ค.65 

                                                                                                                                             

 



                                                                                                                                                       -8-                                                                                                แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

48 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน 
ก.พ. 65 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายอาณัติ  อิหม่ามฟัด 
เสนอราคา  9,000.-บาท 

 นายอาณัติ  อิหม่ามฟัด 
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-242/65                                             
ลงวนัท่ี  28  ม.ค.65 

49 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน 
ก.พ. 65 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายอิศเรศ  เพชรรัตน์
เสนอราคา  9,000.-บาท 

นายอิศเรศ  เพชรรัตน์
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-243/65                                              
ลงวนัท่ี  28  ม.ค.65 

50 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน 
ก.พ. 65 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายพงปกรณ์  ไวยอ
รรถ  เสนอราคา  
9,000.-บาท 

นายพงปกรณ์  ไวยอ
รรถ  ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-244/65                                              
ลงวนัท่ี  28  ม.ค.65 

51 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน 
ก.พ. 65 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายณัฐดนยั  ทวีศรี 
เสนอราคา 9,000.-บาท 

นายณัฐดนยั  ทวีศรี 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-245/65                                              
ลงวนัท่ี  28  ม.ค.65 

52 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน 
ก.พ. 65 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายเมธี  ไกรพนัธ์ 
เสนอราคา  9,000.-บาท 

นายเมธี  ไกรพนัธ์ ราคา  
9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-246/65                                              
ลงวนัท่ี  28  ม.ค.65 

53 จา้งเหมาแรงงานซ่อมประปา  
เดือน ก.พ. 65 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นาย เสนอราคา  9,000.-
บาท 

นายอานนท ์ เสมาวงศ ์ 
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-251/65                                                  
ลงวนัท่ี  28  ม.ค.65 

54 จา้งเหมาแรงงานซ่อมประปา 
เดือน ก.พ. 65 

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-252/65                                              
ลงวนัท่ี  28  ม.ค.65 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

55 จา้งเหมาแรงงานเกบ็ขยะ  เดือน 
ก.พ. 65 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายสมบุญ  บุญรักษ ์
เสนอราคา  9,000.-บาท 

นายสมบุญ  บุญรักษ ์
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-253/65                                              
ลงวนัท่ี  28  ม.ค.65 

56 จา้งเหมาแรงงานเกบ็ขยะ  เดือน 
ก.พ. 65 

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

นายซาฟาอี  ขนัธมะ 
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-254/65                                              
ลงวนัท่ี  28  ม.ค.65 

57 จา้งเหมาแรงงานเกบ็ขยะ  เดือน 
ก.พ. 65 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายอุสมาน  ขนัธสร 
เสนอราคา  9,000.-บาท 

นายอุสมาน  ขนัธสร 
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-255/65                                              
ลงวนัท่ี  28  ม.ค.65 

58 จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
เดือน ก.พ. 65 

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

นายสุพล  ขาวเนตร 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-256/65                                              
ลงวนัท่ี  28  ม.ค.65 

59 จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
เดือน ก.พ. 65 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายมาโนษณ์ ธงชยั 
เสนอราคา  9,000.-บาท 

นายมาโนษณ์ ธงชยั 
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-257 /65                                              
ลงวนัท่ี  28  ม.ค.65 

60 จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
เดือน ก.พ. 65 

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

นายอ าพล  เพง็ศรีโครต 
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-258/65                                                 
ลงวนัท่ี  28  ม.ค.65 

61 จา้งเหมาแรงงานซ่อมไฟฟ้า   
เดือน ก.พ. 65 

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

นายปิยะ  เขม็มณี 
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-259/65                                                 
ลงวนัท่ี  28  ม.ค.65 

 

 



                                                                                                                                                -10-                                                                                                แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

62 จา้งเหมาแรงงานซ่อมไฟฟ้า  
เดือน ก.พ. 65 

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

นายจรูญ  เมาะซงั 
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-260/65                                                 
ลงวนัท่ี  28  ม.ค.65 

63 จา้งเหมาคนขบัรถขยะ   เดือน 
ก.พ. 65 

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

นายรัฐกร  เดชรอด 
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-262/65                                                 
ลงวนัท่ี  28  ม.ค.65 

64 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า 88,095.- - เฉพาะเจาะจง นานาภณัฑฮ์าร์ดแวร์ 
เสนอราคา  88,095.-
บาท 

นานาภณัฑฮ์าร์ดแวร์ 
เสนอราคา  88,095.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-263/65                                                 
ลงวนัท่ี  28  ม.ค.65 

 


