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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม   อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี   31   เดือนมีนาคม  พ.ศ.2565 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1. จา้งท าป้ายไวนิล พระบรมฉายา
ลกัษณ์ ร.10 

1,300.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

นายฉตัรชยั  พดัทรงกูล  
เสนอราคา  1,300.- 
บาท 

นายฉตัรชยั  พดัทรงกูล  
ราคา  1,300.- บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

 

CNTR-334/65                                                  
ลงวนัท่ี 1 มี.ค.2565 

 
2 
 

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 7 
รายการ 

9,107.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านเกิดทรัพย ์วสัดุ
ก่อสร้าง เสนอราคา 
9,107.- บาท   

ร้านเกิดทรัพย ์วสัดุ
ก่อสร้าง  
ราคา 9,107.- บาท   

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

 

CNTR-335/65                                                   
ลงวนัท่ี 1 มี.ค.2564 

3 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา   
ม.2 

780.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางวรพร  เฉลิมชวลิต 
เสนอราคา  780.- บาท 

นางวรพร  เฉลิมชวลิต 
ราคา  780.- บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-336/65  
ลงวนัท่ี 3 มี.ค.2565 

4 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา   
ม.6 

5,130.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายเสง่ียม  อบรมชอบ 
เสนอราคา  5,130.-บาท 

นายเสง่ียม  อบรมชอบ
ราคา  5,130.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-337/65   
ลงวนัท่ี 3 มี.ค.2565 

5 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา   
ม.7 

5,490.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

นางนกแกว้  ศรีสังข ์
เสนอราคา  5,490.- 

นางนกแกว้  ศรีสังข ์
ราคา  5,490.- 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-338/65   
ลงวนัท่ี 3 มี.ค.2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

6 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา   
ม.8 

3,015.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายเสง่ียม  อบรมชอบ 
เสนอราคา  3,015.-บาท 

นายเสง่ียม  อบรมชอบ
ราคา  3,015.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-339/65   
ลงวนัท่ี 3 มี.ค.2565 

7 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา   
ม.9 

3,975.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสมหมาย  มูฮ าหมดั
อารี เสนอราคา  3,975.-
บาท 

นางสมหมาย  มูฮ าหมดั
อารี  ราคา  3,975.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-340/65   
ลงวนัท่ี 3 มี.ค.2565 

8 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-341/65   
ลงวนัท่ี 3 มี.ค.2565 

9 จา้งซ่อมแซมถนนขา้ง ศพด. หมู่ 
8 

9,500.- - เฉพาะเจาะจง น.ส.ภทัรานิษฐ์  ภู่ทวี 
เสนอราคา  8,800.-บาท 

น.ส.ภทัรานิษฐ์  ภู่ทวี
ราคา  8,800.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

 

CNTR-342/65   
ลงวนัท่ี 8 มี.ค.2565 

10 ซ้ือถงัขยะขนาดบรรจุไม่นอ้ยกว่า 
200 ลิตร  จ านวน 100 ใบ 

85,000.- - เฉพาะเจาะจง นางสาวมนสันนั  รัด
พร้ิง     เสนอราคา 
85,000.-บาท 

นางสาวมนสันนั  รัด
พร้ิง     ราคา 85,000.-
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาดและ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-343/65   
ลงวนัท่ี 8 มี.ค.2565 

11 จา้งเหมาวางท่อระบายน ้า คสล. 
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร 
พร้อมบ่อพกั  2 จุด  หมู่  9 

33,840.- - เฉพาะเจาะจง น.ส.ภทัรานิษฐ์  ภู่ทวี 
เสนอราคา  31,400.-
บาท 

น.ส.ภทัรานิษฐ์  ภู่ทวี 
ราคา  31,400.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาดและ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-344/65   
ลงวนัท่ี 9 มี.ค.2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

12 ซ้ือน ้ายาฆ่าเช้ือและดบักล่ิน  5 
แกลลอน 

37,500.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บ.มีราธรณ์ จ ากดั เสนอ
ราคา  37,500.- 

บ.มีราธรณ์ จ ากดั  
ราคา  37,500.- 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาดและ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-345/65   
ลงวนัท่ี 9 มี.ค.2565 

13 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา   
ม.4 

2,340.- - เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.สิริภรณ์ แจ่มนิล 
เสนอราคา  2,340.- 

น.ส.สิริภรณ์ แจ่มนิล 
ราคา  2,340.- 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-346/65   
ลงวนัท่ี  14  มี.ค.

2565 
14 ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 3 

รายการ 
1,730.- - เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านวรรวิมลสเตชัน่
เนอร์ร่ี เสนอราคา 
1,730.- 

ร้านวรรวิมลสเตชัน่
เนอร์ร่ี  ราคา 1,730.- 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-347/65   
ลงวนัท่ี  14  มี.ค.

2565 
15 ซ้ือวสัดุส านกังาน ใชใ้นการ

ปฏิบติังาน ของงานพฒันาชุมชน 
7,985.- - เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านวรรวิมลสเตชัน่
เนอร์ร่ี เสนอราคา  
7,985.- 

ร้านวรรวิมลสเตชัน่
เนอร์ร่ี   ราคา  7,985.- 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-348/65   
ลงวนัท่ี  14  มี.ค.

2565 
16 ซ้ือหนา้กากอนามยัทางการแพทย ์

ถุงมือผา้ ถุงมือยาง  ปฏิบติังาน
จดัเกบ็ขยะของงานกองช่าง 

26,050.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านวรรวิมลสเตชัน่
เนอร์ร่ี เสนอ ราคา  
26,050.- 

ร้านวรรวิมลสเตชัน่
เนอร์ร่ี  ราคา  26,050.- 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาดและ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-349/65   
ลงวนัท่ี  16  มี.ค.

2565 

17 ซ้ือชุดตรวจโควิดดว้ยตนเอง 
เคร่ืองวดัอุณหภูมิและน ้ายา
แอลกอฮอลช์นิดน ้า 

285,950.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บ.ดรักกิสท ์789 
อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั เสนอราคา 
285,950.- บาท 

บ.ดรักกิสท ์789 
อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั  ราคา 285,950.- 
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาดและ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-350/65   
ลงวนัท่ี  16  มี.ค.

2565 

 

                                                                                                                                           



                                                                                                                 -4-                                                                                                แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

18 ซ้ือหนา้กากอนามยัทางการแพทย์
, สต๊ิกเกอร์คดักรอง  

179,440.- - 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-351/65   
ลงวนัท่ี  16  มี.ค.

2565 

19 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า จ านวน 5 รายการ  7,390.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

ร้านสุไลวสัดุ  เสนอ
ราคา   7,390.-บาท 

ร้านสุไลวสัดุ   
ราคา   7,390.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-352/65   
ลงวนัท่ี  16  มี.ค.

2565 
20 ซ้ือวสัดุส านกังาน กองช่าง  3,691.- - เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านวรรณวิมล เสนอ
ราคา  3,691.-บาท 

ร้านวรรณวิมล  
ราคา  3,691.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-355/65   
ลงวนัท่ี  21  มี.ค.

2565 
21 จา้งเหมาท าตรายาง กองช่าง  1,580.- - เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านแหม่มตรายาง 
เสนอราคา  1,580.-บาท 

ร้านแหม่มตรายาง  
ราคา  1,580.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-356/65   
ลงวนัท่ี  21  มี.ค.

2565 
22 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา   

ม.3 
 

675.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางวชัรี  กิตติสุทธิวง 
เสนอราคา 675.- บาท 

นางวชัรี  กิตติสุทธิวง 
เสนอราคา 675.- บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-357/65   
ลงวนัท่ี  21  มี.ค.

2565 
23 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า จ านวน  12 รายการ 30,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านสุไลวสัดุ เสนอ
ราคา 30,000.- 

ร้านสุไลวสัดุ  
ราคา 30,000.- 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-358/65   
ลงวนัท่ี  21  มี.ค.

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

24 ซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
จ านวน  10 ขวด 

43,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านเจบี ก็อปป้ีซพัพลาย 
แอนดเ์ซอร์วิส เสนอ
ราคา 43,000.-บาท 

ร้านเจบี ก็อปป้ีซพัพลาย 
แอนดเ์ซอร์วิส  
ราคา 43,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-359/65   
ลงวนัท่ี  21  มี.ค.

2565 
25 ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ จ านวน 4 

กล่อง 
6,634.- - เฉพาะเจาะจง 

 
หจก.สไมลไ์อที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย เสนอราคา 
6,634.-บาท 

หจก.สไมลไ์อที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 6,634.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-360/65   
ลงวนัท่ี  22  มี.ค.

2565 

26 จา้งเหมาเก็บค่าน ้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-361/65   
ลงวนัท่ี  23  มี.ค.

2565 
27 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา ม.1 5,025.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางนิตยา  ขนัธสร  
เสนอราคา  5,025.-บาท 

นางนิตยา  ขนัธสร  
ราคา  5,025.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-362/65   
ลงวนัท่ี  23  มี.ค.

2565 
28 จา้งเหมาขยายรางระบายน ้าและ

บ่อพกั หมู่ 7  
11,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายชูชาติ  ตรีลาภี 
เสนอราคา 10,280.-
บาท 

นายชูชาติ  ตรีลาภี  
ราคา 10,280.-บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ีและมี
ความพร้อมท่ีจะท างานจา้ง 
และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-363/65   
ลงวนัท่ี  24  มี.ค.

2565 

29 จา้งเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ รหสั 
416-63-0001 , 416-65-0027 

6,206.- - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.สไมลไ์อที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย เสนอราคา 
6,206.- 

หจก.สไมลไ์อที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 6,206.- 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-364/65   
ลงวนัท่ี  25  มี.ค.

2565 

 

 

                                                                                                                                                 



                                                                                                              -6-                                                                                              แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

30 ซ่อมคอมพิวเตอร์ รหสั 416-63-
0006 และซ่อมโนต้บุค  416-63-
0007 

6,206.- - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.สไมลไ์อที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย เสนอราคา 
6,206.- 

หจก.สไมลไ์อที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 6,206.- 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

 

CNTR-365/65   
ลงวนัท่ี  25  มี.ค.

2565 

31 ซ้ือวสัดุส านกังาน  3,180.- - เฉพาะเจาะจง 
 

วรรณวิมลสเตชัน่เนอร่ี
เสนอราคา   3,180.-
บาท 

วรรณวิมลสเตชัน่เนอร่ี
ราคา   3,180.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

 

CNTR-366/65   
ลงวนัท่ี  28  มี.ค.

2565 
32 ซ้ือวสัดุการเกษตร ปรับภูมิทศัน์

องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าเภา
ล่ม 

3,970.- - เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.มนสันนั  รัดพร้ิง 
เสนอราคา  3,970.-บาท 

น.ส.มนสันนั  รัดพร้ิง 
ราคา  3,970.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

 

CNTR-367/65   
ลงวนัท่ี  29  มี.ค.

2565 
33 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 3 เคร่ือง 

ส านกังานปลดั 
2,675.- - เฉพาะเจาะจง 

 
หจก.พีเอสคูลล่ิง ซพั
พลาย เสนอราคา  
2,675.- บาท 

หจก.พีเอสคูลล่ิง ซพั
พลาย   
ราคา  2,675.- บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

 

CNTR-368/65   
ลงวนัท่ี  29  มี.ค.

2565 
34 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์  รหสั 416-

63-0005 ส านกัปลดั  
3,745.- - เฉพาะเจาะจง 

 
บ.เคเอม็โปรเกรส ซคั
เซส จ ากดั เสนอราคา 
3,745.-บาท 

บ.เคเอม็โปรเกรส ซคั
เซส จ ากดั  ราคา 
3,745.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 

มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-369/65   
ลงวนัท่ี  29  มี.ค.

2565 
35 ซ้ือเคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต ์ 5.3 แรงมา้ 

แผน่บงัคบัโซ่ 25-30 น้ิว   
 1 เคร่ือง 

45,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บ.อาร์พีซีทูลมาร์ท 
จ ากดั เสนอราคา  
45,000.-บาท 

บ.อาร์พีซีทูลมาร์ท 
จ ากดั   
ราคา  45,000.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาดและเสนอราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-370/65   
ลงวนัท่ี  29  มี.ค.

2565 

 

 

                                                                                                                                                



                                                                                                                                                     -7-                                                                                               แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

36 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 6 
รายการ 

6,180.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านสุไลวสัดุ เสนอ
ราคา 6,180.-บาท 

ร้านสุไลวสัดุ  
ราคา 6,180.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

 

CNTR-371/65   
ลงวนัท่ี  29  มี.ค.

2565 
37 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์หมึกปร้ิน

เตอร์ จ านวน  4  กล่อง 
2,097.20 - เฉพาะเจาะจง 

 
หจก.สไมลไ์อที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย เสนอราคา 
2,097.20 บาท 

หจก.สไมลไ์อที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย  
ราคา 2,097.20 บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

 

CNTR-372/65   
ลงวนัท่ี  31  มี.ค.

2565 

38 จา้งเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบติังานธุรการ เดือนเมษายน 
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-373/65   
ลงวนัท่ี  31  มี.ค.

2565 
39 จา้งเหมาบุคคลภายนอก

ปฏิบติังานประชาสัมพนัธ์ 
ประจ าเดือนเมษายน 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-374/65   
ลงวนัท่ี  31  มี.ค.

2565 
40 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน

เมษายน 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-375/65   
ลงวนัท่ี  31  มี.ค.

2565 
41 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน

เมษายน 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-376/65   
ลงวนัท่ี  31  มี.ค.

2565 
42 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน

เมษายน 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-377/65   
ลงวนัท่ี  31  มี.ค.

2565 
 



                                                                                                                                                    -8-                                                                                                แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

43 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน
เมษายน 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-378/65   
ลงวนัท่ี  31  มี.ค.

2565 
44 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน

เมษายน 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-379/65   
ลงวนัท่ี  31  มี.ค.

2565 
45 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน

เมษายน 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-380/65   
ลงวนัท่ี  31  มี.ค.

2565 
46 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน

เมษายน 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-381/65   
ลงวนัท่ี  31  มี.ค.

2565 
47 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน

เมษายน 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-382/65   
ลงวนัท่ี  31  มี.ค.

2565 
48 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน

เมษายน 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-383/65   
ลงวนัท่ี  31  มี.ค.

2565 
49 ซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์  จ านวน 1 

เคร่ือง ใชป้ฏิบติังาน กองคลงั 
7,500.- - เฉพาะเจาะจง หจก.สไมลไ์อที 

เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย เสนอราคา 
7,500.-บาท 

หจก.สไมลไ์อที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 7,500.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาดและ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-384/65   
ลงวนัท่ี  31  มี.ค.

2565 

  


