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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม   อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี   30   เดือนธันวาคม   พ.ศ.2564 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1. จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน ธ.ค. 
64 

9000.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

นายอิสลอเอล ตรีลาภี 
เสนอราคา  9000.-บาท 

นายอิสลอเอล ตรีลาภี 
ราคา  9000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-122/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 ธ.ค. 64 

2 
 

จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน ธ.ค. 
64 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายมานิต  สุขเกษม  
เสนอราคา  9,000.-บาท 

นายมานิต  สุขเกษม  
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-123/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 ธ.ค. 64 

3 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน ธ.ค. 
64 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายประวุธ พลาวุฒ 
เสนอราคา 9,000.-บาท 

นายประวุธ พลาวุฒ  
ราคา 9,000.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาดและ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-124/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 ธ.ค. 64 

4 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน ธ.ค. 
64 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายอานนท ์ เสมวงศ ์  
เสนอราคา 9,000.-บาท 

นายอานนท ์ เสมวงศ ์  
ราคา 9,000.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาดและ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-125/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 ธ.ค. 64 

5 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน ธ.ค. 
64 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

นายอาณัติ  อิหม่ามฟัด 
เสนอราคา  9,000.-บาท 

นายอาณัติ  อิหม่ามฟัด 
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-126/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 ธ.ค. 64 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

6 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน ธ.ค. 
64 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายอิศเรศ  เพชรัตน์ 
เสนอราคา 9,000.-บาท 

นายอิศเรศ  เพชรัตน์ 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-127/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 ธ.ค. 64 

7 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน ธ.ค. 
64 

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-128/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 ธ.ค. 64 

8 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน ธ.ค. 
64 

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-129/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 ธ.ค. 64 

9 จา้งเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบติั
หนา้ท่ี งานสาธารณสุข เดือน 
ธ.ค. 64 

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

นางสาวอิศราภรณ์ มณี
วงศ ์ ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-130/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 ธ.ค. 64 

10 จา้งเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบตั
หนา้ท่ี ประชาสัมพนัธ์  เดือน 
ธ.ค. 64 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรลดา  ธรรม
กุล เสนอราคา  9,000.-
บาท 

นางสาวพรลดา  ธรรม
กุล ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-131/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 ธ.ค. 64 

11 จา้งเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบติั
หนา้ ธุรการ  เดือน ธ.ค. 64 

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

นางมยรีุ  โพธ์ินอ้ย 
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-132/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 ธ.ค. 64 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

12 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน ธ.ค. 
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-133/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 ธ.ค. 64 

13 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน ธ.ค. 
64 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายน๊อต  เทพภูธร 
เสนอราคา 9,000.-บาท 

นายน๊อต  เทพภูธร 
เสนอราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-134/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 ธ.ค. 64 

14 จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้  เดือน 
ธ.ค. 64 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายสุชาติ  เกศาสตร์  
เสนอราคา  9,000.-บาท 

นายสุชาติ  เกศาสตร์  
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-135/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 ธ.ค. 64 

15 จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้  เดือน 
ธ.ค. 64 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายสุพล  ขาวเนตร  
เสนอราคา 9,000.-บาท 

นายสุพล  ขาวเนตร   
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-136/65                                                 
ลงวนัท่ี  1 ธ.ค. 64 

16 จา้งเหมาแรงงานเกบ็ขยะ  เดือน 
ธ.ค. 64 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายซาฟาอี ขนัธะมะ 
เสนอราคา  9,000.-บาท 

นายซาฟาอี ขนัธะมะ 
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-137/65                                                 
ลงวนัท่ี  2 ธ.ค. 64 

17 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา   
ม.2 ยอดเดือน ก.ย. 64 

4,965.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางนิตยา  ขนัธสร  
เสนอราคา  4,965.-บาท 

นางนิตยา  ขนัธสร  
ราคา  4,965.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-138/65                                                 
ลงวนัท่ี  2 ธ.ค. 64 

18 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา   
ม.2 ยอดเดือน  ต.ค. 64 

5,010.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางนิตยา  ขนัธสร  
เสนอราคา  5,010.-บาท 

นางนิตยา  ขนัธสร  
ราคา  5,010.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-139/65                                                 
ลงวนัท่ี  2 ธ.ค. 64 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

19 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา   
ม.2 ยอดเดือน ก.ย. 64 

765.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางวรพร  เฉลิมชวลิต 
เสนอราคา 780.-บาท 

นางวรพร  เฉลิมชวลิต 
ราคา 780.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-140/65                                                 
ลงวนัท่ี  2 ธ.ค. 64 

20 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา หมู่  2 
ยอดเดือน ต.ค. 64 

780.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางวรพร  เฉลิมชวลิต 
เสนอราคา 765.-บาท 

นางวรพร  เฉลิมชวลิต 
ราคา 765.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาดและ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-141/65                                                 
ลงวนัท่ี  2 ธ.ค. 64 

21 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา  หมู่ 4  
 

2,355.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นส.สิริภรณ์  แจ่มนิล 
เสนอราคา 2,355.-บาท 

นส.สิริภรณ์  แจ่มนิล 
ราคา 2,355.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาดและ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-142/65                                                 
ลงวนัท่ี  2 ธ.ค. 64 

22 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา  หมู่ 6  
 

5,145.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายเสง่ียม  อบรมชอบ 
เสนอราคา  5,145.-บาท 

นายเสง่ียม  อบรมชอบ 
ราคา  5,145.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-143/65                                                 
ลงวนัท่ี  2 ธ.ค. 64 

23 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา  หมู่ 
10-11 
 

2,520.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายวินยั   แตงอ่อน  
เสนอราคา  2,520.-บาท 

นายวินยั   แตงอ่อน  
ราคา  2,520.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-145/65                                                 
ลงวนัท่ี  2 ธ.ค. 64 

24 ซ้ือแฟ้มสันกวา้ง 2 น้ิว  3 โหล 2,880.- - เฉพาะเจาะจง 
 

วรรณวิมล เสนอราคา 
2,880.-บาท 

วรรณวิมล  
ราคา 2,880.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-146/65                                                 
ลงวนัท่ี  2 ธ.ค. 64 

25 จา้งซ่อมประปาบาดาล หมู่ 2  103,790.- - เฉพาะเจาะจง 
 

สมชายมอเตอร์เสนอ
ราคา 103,790.-บาท 

สมชายมอเตอร์ 

ราคา 103,790.-บาท 
มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาดและ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-147/65                                                 
ลงวนัท่ี  3 ธ.ค. 64 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

26 ซ้ือชุด ตรวจโควิดดว้ยตนเอง 
จ านวน 500 ชุด  

60,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

บ.ดรักกิสท ์786 
อินเตอร์เนชัน่แนล 
เสนอราคา 60,000.- 

บ.ดรักกิสท ์786 
อินเตอร์เนชัน่แนล 
ราคา 60,000.- 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-148/65                                                 
ลงวนัท่ี  3 ธ.ค. 64 

27 จา้งเหมาซ่อมแซมระบบประปา 
ผิวดิน หมู่  5 

4,815.- - เฉพาะเจาะจง 
 

สมชายมอเตอร์ เสนอ
ราคา  4,815.-บาท 

สมชายมอเตอร์  
ราคา  4,815.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-149/65                                                 
ลงวนัท่ี  8 ธ.ค. 64 

28 ซ้ือวสัดุส านกังาน งานพฒันา
ชุมชน  

10,210.- - เฉพาะเจาะจง 
 

วรรณวิมล เสนอราคา 
10,210.- บาท 

วรรณวิมล  
ราคา 10,210.- บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-151/65                                                 
ลงวนัท่ี  13 ธ.ค. 64 

29 ซ้ือเติมน ้ายาเคมี ถงัดบัเพลิง  งาน
ป้องกนั ฯ 

17,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

มัง่มีศรีการคา้ เสนอ
ราคา  17,000.-บาท 

มัง่มีศรีการคา้  
ราคา  17,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-152/65                                                 
ลงวนัท่ี  15 ธ.ค. 64 

30 จา้งเหมารถบรรทุกขนขา้วสาร 
น ้าด่ืม  

3,500.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายประเยาว ์ ไชยเสริม 
เสนอราคา  3,500.-บาท 

นายประเยาว ์ ไชยเสริม 
ราคา  3,500.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-153/65                                                 
ลงวนัท่ี  15 ธ.ค. 64 

31 จา้งเก็บค่าน ้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-154/65                                                 
ลงวนัท่ี  17 ธ.ค. 64 

32 จา้งเก็บค่าน ้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-155/65                                                 
ลงวนัท่ี  17 ธ.ค. 64 

33 จา้งเหมารถแบคโฮซ่อมประปา
บาดาล  

3,500.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายบุญเลิศ  สุขจ าปี 
เสนอราคา 3,500.-บาท 

นายบุญเลิศ  สุขจ าปี เ 
ราคา 3,500.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-156/65                                                 
ลงวนัท่ี  20  ธ.ค. 64 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

34 จา้งท าป้ายเตือนช าระภาษี
ประจ าปี งานกองคลงั  

10,564.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านแมมมอธ  เสนอ
ราคา  10,564.-บาท 

ร้านแมมมอธ   
ราคา  10,564.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-157/65                                                 
ลงวนัท่ี  20  ธ.ค. 64 

35 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  4 รายการ 4,790.- - เฉพาะเจาะจง 
 

สุไลวสัดุ เสนอราคา 
4,790.-บาท 

สุไลวสัดุ  
ราคา 4,790.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-158/65                                                 
ลงวนัท่ี  27  ธ.ค. 64 

36 จา้งเก็บค่าน ้าประปา หมู่ 2 705.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางวรพร  เฉลิมชวลิต 
เสนอราคา  705.-บาท 

นางวรพร  เฉลิมชวลิต 
ราคา  705.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-159/65                                                 
ลงวนัท่ี  27  ธ.ค. 64 

37 ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 5 กล่อง  8,025.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บ.เคเอม็โปรเกรสซคั
เซส จ ากดั เสนอราคา 
8,025.-บาท 

บ.เคเอม็โปรเกรสซคั
เซส จ ากดั  
ราคา 8,025.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-163/65                                                 
ลงวนัท่ี  29 ธ.ค. 64 

38 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน  
ม.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-170/65                                                 
ลงวนัท่ี  30 ธ.ค. 64 

39 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน  
ม.ค. พ.ศ.2565 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายน๊อต  เทพภูธร  
เสนอราคา  9,000.-บาท 

นายน๊อต  เทพภูธร  
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-171/65                                                 
ลงวนัท่ี  30 ธ.ค. 64 

40 จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้ เดือน  
ม.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-172/65                                                 
ลงวนัท่ี  30 ธ.ค. 64 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

41 จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้ เดือน  
ม.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-173/65                                                 
ลงวนัท่ี  30 ธ.ค. 64 

42 จา้งเหมาแรงงานเกบ็ขยะ  เดือน  
ม.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-174/65                                                 
ลงวนัท่ี  30 ธ.ค. 64 

43 จา้งเหมาแรงงานซ่อมไฟฟ้า  
เดือน  ม.ค. พ.ศ.2565 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายจรูญ  เมาะซงั  
เสนอราคา  9,000.-บาท 

นายจรูญ  เมาะซงั   
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-175/65                                                 
ลงวนัท่ี  30 ธ.ค. 64 

44 จา้งเหมาแรงงานซ่อมไฟฟ้า เดือน  
ม.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-176/65                                                 
ลงวนัท่ี  30 ธ.ค. 64 

 

 

                                                                                                                                             

    


