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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพนัธ์  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม   อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี   28   เดือนกุมภาพนัธ์  พ.ศ.2565 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1. จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบติังานประชาสัมพนัธ์
ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 

9000.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

นางวรรณภา  ตรีพิชน์  
เสนอราคา  9000.-บาท 

นางวรรณภา  ตรีพิชน์  
ราคา  9000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-264/65                                                  
ลงวนัท่ี 1 ก.พ.65 

 
2 
 

จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบติังานธุรการ ประจ าเดือน
มีนาคม พ.ศ.2565 

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-265/65                                                  
ลงวนัท่ี 1 ก.พ.65 

 
3 ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ 7 32,740.- - เฉพาะเจาะจง 

 
น.ส.ภทัรานิษฐ์ ภู่ทวี 
เสนอราคา  30,196.-
บาท 

น.ส.ภทัรานิษฐ์ ภู่ทวี 
ราคา  30,196.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาดและ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-266/65                                                  
ลงวนัท่ี 1 ก.พ.65 

 

4 จา้งท าโครงเหลก็ เก็บน ้ามนั  ของ
งานกองช่าง 

9,800.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายยงยทุธ  แสวานี  
เสนอราคา  9,800.-บาท 

นายยงยทุธ  แสวานี  
ราคา  9,800.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาดและ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-267/65                                                  
ลงวนัท่ี 1 ก.พ.65 

 

5 ซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป 20 กก./
ถุง จ านวน 500 ถุง 

70,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

น.ส.จุฑารันต ์ โสภณศิ
ริวฒัน์ เสนอราคา 
70,000.-บาท 

น.ส.จุฑารันต ์ โสภณศิ
ริวฒัน์  ราคา 70,000.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-268/65                                                  
ลงวนัท่ี 1 ก.พ.65 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

6 ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ แบบ
ประมวลผล แบบท่ี  1  จ านวน 1 
เคร่ือง กองคลงั 

22,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บ.เคเอม็ โปรเกรส ซคั
เซส จ ากดั เสนอราคา 
20,000.-บาท 

บ.เคเอม็ โปรเกรส ซคั
เซส จ ากดั    
ราคา 20,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-269/65                                                  
ลงวนัท่ี 1 ก.พ.65 

 
7 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา   

ม.4 
2,355.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางสาวสิริภรณ์  แจ่ม
นิล เสนอราคา   2,355.- 
บาท 

นางสาวสิริภรณ์  แจ่ม
นิล ราคา   2,355.- บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-270/65                                                  
ลงวนัท่ี 2 ก.พ.65 

 
8 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา   

ม.8 
3,030 - เฉพาะเจาะจง นายเสง่ียม  อบรมชอบ 

เสนอราคา  3,030.- 
บาท 

นายเสง่ียม  อบรมชอบ 
เสนอราคา  3,030.- 
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-271/65                                                  
ลงวนัท่ี  2 ก.พ.65 

 
9 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา   

ม.9 
3,960.- - เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย มูฮ าหมดั

อารี  เสนอราคา 3,960.-
บาท 

นางสมหมาย มูฮ าหมดั
อารี  ราคา 3,960.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-272/65                                                  
ลงวนัท่ี 2 ก.พ.65 

 
10 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา   

ม.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-273/65                                                  
ลงวนัท่ี 2 ก.พ.65 

 
11 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา   

ม.7 
5,475.- - เฉพาะเจาะจง นางนกแกว้  ศรีสังข ์

เสนอราคา  5,475.-บาท 
นางนกแกว้  ศรีสังข ์
ราคา  5,475.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-274/65                                                  
ลงวนัท่ี 2 ก.พ.65 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

12 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา   
ม.2 

780.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางวรพร  เฉลิมชวลิต 
เสนอราคา 780.-บาท 

นางวรพร  เฉลิมชวลิต 
ราคา 780.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-275/65                                                  
ลงวนัท่ี 2 ก.พ.65 

 
13 ซ้ือวสัดุดบัเพลิง  1,070.- - เฉพาะเจาะจง 

 
บ.นานาภณัฑฮ์าร์ดแวร์ 
จ ากดั  เสนอราคา 
1,070.-บาท 

บ.นานาภณัฑฮ์าร์ดแวร์ 
จ ากดั  ราคา 1,070.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาดและ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-277/65                                                  
ลงวนัท่ี 2 ก.พ.65 

14 ซ้ือกล่องพลาสติก มีลอ้  1,300.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บ.ป.วฒันา ปึงง่วนจัว๋ 
จ ากดั เสนอราคา  
1,300.-บาท 

บ.ป.วฒันา ปึงง่วนจัว๋ 
จ ากดั  ราคา  1,300.-
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาดและ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-278/65                                                  
ลงวนัท่ี 4 ก.พ.65 

15 ซ่อมคอมพิวเตอร์ ส านกัปลดั  1 
เคร่ือง  

1,498.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บ.เคเอม็โปรเกรส ซคั
เซส จ ากดั เสนอราคา
1,498.-บาท 

บ.เคเอม็โปรเกรส ซคั
เซส จ ากดั ราคา  
1,498.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-279/65                                                  
ลงวนัท่ี 7 ก.พ.65 

16 จา้งแรงงานขบัรถยนตส่์วนกลาง 
1 คน เดือน ก.พ. 65 

6,100.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายอนนัต ์ วงันอ้ย 
เสนอราคา  6,100.-บาท 

นายอนนัต ์ วงันอ้ย 
ราคา  6,100.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-280/65                                                  
ลงวนัท่ี 7 ก.พ.65 

17 ซ่อมรถบรรทุกน ้า บม-2193 12,740.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายยงยทุธ  ศิริครุฑ 
เสนอราคา 12,740.-
บาท 

นายยงยทุธ  ศิริครุฑ 
ราคา 12,740.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาดและ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-281/65                                                  
ลงวนัท่ี 9 ก.พ.65 

 

                                                                                                                                           



                                                                                                                 -4-                                                                                                แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

18 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า จ านวน 5 รายการ 129,445.- - เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.จุฑารัตน์ โสภณศิ
ริวฒัน์  เสนอราคา  
179,440.-บาท 

น.ส.จุฑารัตน์ โสภณศิ
ริวฒัน์  ราคา  179,440.-
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาดและ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-282/65                                                  
ลงวนัท่ี 9 ก.พ.65 

19 ซ้ือใบเสร็จค่าน ้าประปา  งาน
จดัเกบ็รายได ้ 

87,500.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

บ.สยามโลคอล อิน
โนเวชัน่ เสนอราคา  
87,500.-บาท 

บ.สยามโลคอล อิน
โนเวชัน่   
ราคา  87,500.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-283/65                                                  
ลงวนัท่ี 9 ก.พ.65 

20 ซ้ือวสัดุส านกังาน   5 รายการ 1,385.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านวรรณวิมล  เสนอ
ราคา   1,385.-บาท 

ร้านวรรณวิมล  ราคา   
1,385.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-284/65                                                  
ลงวนัท่ี 14 ก.พ.65 

21 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 3 
รายการ 

3,820.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านวรรณวิมล  เสนอ
ราคา   3,820.-บาท 

ร้านวรรณวิมล   
ราคา   3,820.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-285/65                                                  
ลงวนัท่ี 14 ก.พ.65 

22 จา้งเก็บค่าน ้าประปา ม.5 4,545.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางปภาดา  พวงพิกุล 
เสนอราคา 4,545.-บาท 

นางปภาดา  พวงพิกุล
ราคา 4,545.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-287/65                                                  
ลงวนัท่ี 14 ก.พ.65 

23 จา้งท าตรายาง  2,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

แหม่มตรายาง  เสนอ
ราคา  2,000.-บาท 

แหม่มตรายาง   ราคา  
2,000.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-288/65                                                  
ลงวนัท่ี 15 ก.พ.65 

24 ซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง  39,210.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บ.กฤตย ์จ ากดั เสนอ
ราคา  39,210.- บาท 

 

บ.กฤตย ์จ ากดั ราคา  
39,210.- บาท 

 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-289/65                                                  
ลงวนัท่ี 15 ก.พ.65 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

25 ซ้ือลอ้ยางรถยนต ์ส่วนกลาง  4 
ลอ้ พร้อมติดตั้งถ่วงลอ้  

15,200.- - เฉพาะเจาะจง 
 

สุพลยางยนต ์ เสนอ
ราคา  15,200.-บาท 

สุพลยางยนต ์  
ราคา  15,200.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-290/65                                                  
ลงวนัท่ี 15 ก.พ.65 

26 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  6 รายการ 77,550.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านสุไลวสัดุ เสนอ
ราคา   77,550.- บาท 

ร้านสุไลวสัดุ ราคา   
77,550.- บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-291/65                                                  
ลงวนัท่ี 15 ก.พ.65 

27 จา้งเก็บค่าน ้าประปา หมู่ 1 5,040.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางนิตยา  ขนัธสร
เสนอราคา  5,040.-บาท 

นางนิตยา  ขนัธสร 
ราคา  5,040.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-292/65                                                  
ลงวนัท่ี 17 ก.พ.65 

28 จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ กองช่าง 2,140.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บ.เคเอม็โปรเกรสซคั
เซส   เสนอราคา  
2,140.-บาท 

บ.เคเอม็โปรเกรสซคั
เซส   ราคา  2,140.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-293/65                                                  
ลงวนัท่ี 17 ก.พ.65 

29 จา้งท าป้ายไวนิลโครงการฝึก
อาชีพ 

462.24 - เฉพาะเจาะจง 
 

บ.ธีรศิลป์ดีไซน์  เสนอ
ราคา  462.24 บาท 

บ.ธีรศิลป์ดีไซน์   
ราคา  462.24 บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ีและมี
ความพร้อมท่ีจะท างานจา้ง 
และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-294/65                                                  
ลงวนัท่ี 17 ก.พ.65 

30 จา้งเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ือง รถ
ขยะ  83-9095 

12,432.33 - เฉพาะเจาะจง 
 

บ.หลกัเมืองถาวร  
มอเตอร์  เสนอราคา  
12,432.33  บาท 

บ.หลกัเมืองถาวร  
มอเตอร์   
ราคา  12,432.33  บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-295/65                                                  
ลงวนัท่ี 21 ก.พ.65 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 



                                                                                                              -6-                                                                                              แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

31 ซ่อมแซมประปา 14,124.- - เฉพาะเจาะจง 
 

สมชายมอเตอร์  เสนอ
ราคา  14,124.-บาท 

สมชายมอเตอร์   
ราคา  14,124.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-296/65                                                  
ลงวนัท่ี 22 ก.พ.65 

32 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  26 รายการ 14,040.- - เฉพาะเจาะจง 
 

สุไลวสัดุ  เสนอราคา   
14,040.-บาท 

สุไลวสัดุ   
ราคา   14,040.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-297/65                                                  
ลงวนัท่ี 22 ก.พ.65 

33 ซ้ือหินคลุก  5 คิว 1,750.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายชยัรัตน์  สุคนธ
จนัทร์  เสนอราคา  
1,750.- บาท 

นายชยัรัตน์  สุคนธ
จนัทร์  ราคา  1,750.- 
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-300/65                                                  
ลงวนัท่ี 23 ก.พ.65 

34 ซ้ือวสัดุดบัเพลิง  26 รายการ 57,550.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บ.นานาภณัฑฮ์าร์ดแวร์ 
จ ากดั  เสนอราคา  
57,550.- บาท 

บ.นานาภณัฑฮ์าร์ดแวร์ 
จ ากดั  ราคา  57,550.- 
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-301/65                                                  
ลงวนัท่ี 23 ก.พ.65 

35 ซ้ือชุดถุงยงัชีพ ช่วยเหลือกรณีติด
เช้ือโควิด  จ านวน  12 ชุด 

8,400.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บ.อยธุยาดีพร้อมสโตร์  
เสนอราคา  8,400.-บาท 

บ.อยธุยาดีพร้อมสโตร์  
ราคา  8,400.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-302/65                                                  
ลงวนัท่ี 25 ก.พ.65 

36 จา้งซ่อมถนนทางขึ้นลง ม. 7 8,600.- - เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.ภทัรานิษฐ์  ภู่ทวี 
เสนอราคา  8,600.-บาท 

น.ส.ภทัรานิษฐ์  ภู่ทวี 
ราคา  8,600.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาดและเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-303/65                                                  
ลงวนัท่ี 25 ก.พ.65 

 

 

                                                                                                                                             

    



                                                                                                                                                     -7-                                                                                               แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

37 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์จดัโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ  17 รายการ 

53,615.- - เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.ภคัจิรา  พชรธนา
พร เสนอราคา 53,615.-
บาท 

น.ส.ภคัจิรา  พชรธนา
พร  ราคา 53,615.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

 

CNTR-304/65                                                  
ลงวนัท่ี 25 ก.พ.65 

38 จา้งเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบติังานธุรการ เดือนมี.ค. พ.ศ.
2565 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.อิศราภรณ์  มณีบาง 
เสนอราคา 9,000.-บาท 

น.ส.อิศราภรณ์  มณีบาง 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-305/65                                                  
ลงวนัท่ี 28 ก.พ.65 

39 จา้งเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบติังานประชาสัมพนัธ์ 
ประจ าเดือนมี.ค. พ.ศ.2565 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นางวรรณา  ตรีพีชน์  
เสนอราคา 9,000.-บาท 

นางวรรณา  ตรีพีชน์  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-306/65                                                  
ลงวนัท่ี 28 ก.พ.65 

40 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือนมี.ค. 
พ.ศ.2565 

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

นายอิสลอเอล  ตรีลาภี 
ราคา 9,000.-บาท  

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-308/65                                                  
ลงวนัท่ี 28 ก.พ.65 

41 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือนมี.ค. 
พ.ศ.2565 

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

นายมานิตย ์ สุขเกษม 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-309/65                                                  
ลงวนัท่ี 28 ก.พ.65 

42 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือนมี.ค. 
พ.ศ.2565 

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

นายอานนท ์ เสมาวงศ ์
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-310/65   
ลงวนัท่ี 28 ก.พ.65                                                 

43 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือนมี.ค. 
พ.ศ.2565 

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

นายอาณัติ อิหม่ามฟัด 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-311/65                                                  
ลงวนัท่ี 28 ก.พ.65 

 

 

 



                                                                                                                                                    -8-                                                                                                แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

44 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือนมี.ค. 
พ.ศ.2565 

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

นายเมธี   ไกรพนัธ์ 
 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-312/65                                                  
ลงวนัท่ี 28 ก.พ.65 

45 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือนมี.ค. 
พ.ศ.2565 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายพงปกรณ์  ไวยอรรถ 
เสนอราคา 9,000.-บาท 

นายพงปกรณ์  ไวยอรรถ 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-313/65                                                  
ลงวนัท่ี 28 ก.พ.65 

46 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือนมี.ค. 
พ.ศ.2565 

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

นายสันติภาพ  ขนัธสร 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-314/65                                                  
ลงวนัท่ี 28 ก.พ.65 

47 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือนมี.ค.
พ.ศ.2565 

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

นายอิศเรศ  เพชรรัตน ์
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-315/65                                                  
ลงวนัท่ี 28 ก.พ.65 

48 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือนมี.ค. 
พ.ศ.2565 

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

นายณัฐดนยั  ตรีศรี 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-316/65                                                  
ลงวนัท่ี 28 ก.พ.65 

49 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือนมี.ค. 
พ.ศ.2565 

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

นายน็อต  เทพภูธร 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-317/65                                                  
ลงวนัท่ี 28 ก.พ.65 

50 จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้  เดือน 
มี.ค. 2565 

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-318/65                                                  
ลงวนัท่ี 28 ก.พ.65 

  

 



                                                                                                                                                    -9-                                                                                                แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

51 จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้ เดือน
มี.ค. พ.ศ.2565 

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

นายสุพล  ขาวเนตร 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-319/65                                                  
ลงวนัท่ี 28 ก.พ.65 

52 จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้  เดือน
มี.ค. พ.ศ.2565 

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

นายมาโนช  ธงชยั 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-320/65                                                  
ลงวนัท่ี 28 ก.พ.65 

53 จา้งคนขบัรถส่วนกลาง เดือนมี.ค. 
65 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายอนนัต ์ วงันอ้ย 
เสนอราคา 9,000.-บาท 

นายอนนัต ์ วงันอ้ย 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-323/65                                                  
ลงวนัท่ี 28 ก.พ.65 

54 จา้งเหมาแรงงานซ่อมไฟฟ้า เดือน
มี.ค.พ.ศ.2565 

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

นายจรูญ  เมาะซงั ราคา  
9,000.- 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-324/65                                                  
ลงวนัท่ี 28 ก.พ.65 

55 จา้งเหมาแรงงานซ่อมประปา 
เดือนมี.ค. พ.ศ.2565 

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-327/65                                                  
ลงวนัท่ี 28 ก.พ.65 

56 จา้งเหมาแรงงานซ่อมประปา 
เดือนมี.ค. พ.ศ.2565 

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

นายสุชาติ  เกศาสตร์ 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-328/65                                                  
ลงวนัท่ี 28 ก.พ.65 

57 จา้งเหมาคนขบัรถขยะ  เดือน 
มี.ค. 2565 

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

นายรัฐกร  เดชรอด 
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-329/65                                                  
ลงวนัท่ี 28 ก.พ.65 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

58 จา้งเหมาคนขบัรถขยะ  เดือนมี.ค. 
พ.ศ.2565 

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

นายสมบุญ บุญรักษ ์
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-330/65                                                  
ลงวนัท่ี 28 ก.พ.65 

59 จา้งเหมาแรงงานเกบ็ขยะ  เดือน
มี.ค. พ.ศ.2565 

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

นายซาฟาอี  ขนัธมะ 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-331/65                                                  
ลงวนัท่ี 28 ก.พ.65 

60 จา้งเหมาแรงงานเกบ็ขยะ  เดือน
มี.ค. 65 

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

นายอุสมาน  ขนัธสร 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-332/65                                                  
ลงวนัท่ี 28 ก.พ.65 

 


