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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม   อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

วนัที ่  30   เดือนกนัยายน  พ.ศ.2565 
 

ล าดบัที ่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่คยเสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลทีค่ดัเลือกโดย
สรุป 

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1. ซ้ือยาก าจดัแมลง จ านวน 12 
กระป๋อง 

1,200.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 1,200.-
บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 1,200.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-756/65                                                  
ลงวนัท่ี 2 ก.ย. 2565 

 
2 
 

ซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป ขนาด
บรรจุ 20 กก. จ านวน 500 ถุง 

70,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวมญัญฉตัร์  ทอง
ชู  ราคา 70,000.-บาท 

นางสาวมญัญฉตัร์  ทอง
ชู  ราคา 70,000.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาดและเสนอราคา 

CNTR-758/65                                                   
ลงวนัท่ี 2 ก.ย. 2565 

3 ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน  จ านวน  3 
รายการ เพื่อใชใ้นส านกังานกอง
คลงั 

14,200.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้าน ส.รุ่งเรือง   ราคา 
14,200.-บาท 

ร้าน ส.รุ่งเรือง   ราคา 
14,200.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาดและเสนอราคา 

CNTR-759/65                                                   
ลงวนัท่ี 2 ก.ย. 2565 

4 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ จ านวน 1 เคร่ือง และ
เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 2 เคร่ือง 
เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน กองคลงั 

13,900.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 
13,900.-บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 
13,900.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-760/65   
ลงวนัท่ี 2 ก.ย. 2565 

5 ซ้ือวสัดุส านกังาน  จ านวน 3 
รายการ 

6,645.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านวรรณวมิลสเตชัน่
เนอร่ี  ราคา 6,645.-บาท 

ร้านวรรณวมิลสเตชัน่
เนอร่ี  ราคา 6,645.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-761/65   
ลงวนัท่ี 2 ก.ย. 2565 

6 จา้งเหมาเก็บค่าน ้ าประปา  ม.5 
เดือนกรกฎาคม 

4,470.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางปภาดา  พวงพิกลุ  
ราคา  4,470.-บาท 

นางปภาดา  พวงพิกลุ  
ราคา  4,470.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CN TR-762/65   
ลงวนัท่ี 5 ก.ย. 2565 
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ล าดบัที ่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่คยเสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลทีค่ดัเลือกโดย
สรุป 

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

7 จา้งเหมาลงหินคลุก บริเวณหนา้
อบต.ส าเภาล่ม หลงัใหม่ ม. 3  ต.
ส าเภาล่ม  จ านวน 5๐๐ ตร.ม. 
หนา ๐.๐9 เมตร (45.๐๐ ลบ.ม.) 

25,680.- - เฉพาะเจาะจง นางสาววนัเพญ็  ทรง
รัตนา   ราคา 25,680.-
บาท 

นางสาววนัเพญ็  ทรง
รัตนา   ราคา 25,680.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-763/65   
ลงวนัท่ี 6 ก.ย. 2565 

8 จา้งเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก 
กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 36.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หมู่ท่ี 6 (ติดราง
ระบายน ้ า) 

8,500.- - เฉพาะเจาะจง นางสาววนัเพญ็  ทรง
รัตนา   ราคา 8,500.-
บาท 

นางสาววนัเพญ็  ทรง
รัตนา   ราคา 8,500.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-764/65   
ลงวนัท่ี 6 ก.ย. 2565 

9 ซ้ือหินคลุกพร้อมเกล่ียแต่ง หมู่ท่ี 
3  จ านวน 20 ลบ.ม. 

8,200.- - เฉพาะเจาะจง นายชยัรัตน์  สุคนัธ
จนัทร์  ราคา 8,200.-
บาท 

นายชยัรัตน์  สุคนัธ
จนัทร์  ราคา 8,200.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-765/65   
ลงวนัท่ี 7 ก.ย. 2565 

10 จา้งเหมายา้ยเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 2 เคร่ือง พร้อมติดตั้ง จาก
อบต.ส าเภาล่ม หลงัเก่า ไปติดตั้ง
ท่ี อบต.ส าเภาล่ม หลงัใหม่ 

18,200.- -                                                                                                                                                 เฉพาะเจาะจง นายซาฟีอี  จนัทร์เจริญ    
ราคา 18,200.-บาท 

นายซาฟีอี  จนัทร์เจริญ    
ราคา 18,200.-บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ีและ
มีความพร้อมท่ีจะท างาน
จา้ง และเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR766/65   
ลงวนัท่ี 7 ก.ย. 2565 

11 ซ้ือวสัดุในการป้องกนัและก าจดั
ยงุลาย ชนิดเมด็ จ านวน 50 กล่อง 
และ วสัดุก าจดัยงุพน่หมอกควนั 
จ านวน 20 ขวด 

70,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บริษทั ครุภณัฑ ์
อินเตอร์เทรด กรุ๊ป 
(ประเทศไทย) จ ากดั  
ราคา 70,000.-บาท 

บริษทั ครุภณัฑ ์
อินเตอร์เทรด กรุ๊ป 
(ประเทศไทย) จ ากดั  
ราคา 70,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-767/65   
ลงวนัท่ี 7 ก.ย. 2565 

12 จา้งเหมาซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษารถจกัรยานยนต ์ 
จ านวน 1 คนั รหสั 009-50-002 

1,830.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายยงยทุธ  ศิริครุฑ  
ราคา 1,830.-บาท 

นายยงยทุธ  ศิริครุฑ  
ราคา 1,830.-บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ีและ
มีความพร้อมท่ีจะท างาน
จา้ง และเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-768/65   
ลงวนัท่ี 7 ก.ย. 2565 
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ล าดบัที ่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่คยเสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลทีค่ดัเลือกโดย
สรุป 

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

13 จา้งเหมาเก็บค่าน ้ าประปา ม.
10,11  เดือนกรกฎาคม 

2,550.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายเฉลิมพล  วงษแ์ท ้ 
ราคา 2,550.-บาท 

นายเฉลิมพล  วงษแ์ท ้ 
ราคา 2,550.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-769/65   
ลงวนัท่ี 7 ก.ย. 2565 

14 จา้งเหมาเก็บค่าน ้ าประปาและค่า
ขยะ ม.10,11 เดือนสิงหาคม 

3,215.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายเฉลิมพล  วงษแ์ท ้ 
ราคา 3,215.-บาท 

นายเฉลิมพล  วงษแ์ท ้ 
ราคา 3,215.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-770/65   
ลงวนัท่ี 7 ก.ย. 2565 

15 ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 4 
รายการ 

3,770.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านวรรณวมิลสเตชัน่
เนอร่ี  ราคา 3,770.-บาท 

ร้านวรรณวมิลสเตชัน่
เนอร่ี  ราคา 3,770.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-771/65   
ลงวนัท่ี 9 ก.ย.2565 

16 จา้งเหมาบริการท าตรายางแบบ
หมึกในตวั 

500.- - เฉพาะเจาะจง 
 

แหม่ม  ตรายาง  500.-
บาท 

แหม่ม  ตรายาง  500.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-772/65   
ลงวนัท่ี 9 ก.ย.2565 

 
17 จา้งยา้ยป้ายประชาสมัพนัธ์พร้อม

ติดตั้ง จ านวน 1 ป้าย (บริเวณหมู่
ท่ี 4 วดับางกะจะ) 

3,800.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวภทัรานิษฐ ์ ภู่
ทว ี ราคา 3,800.-บาท 

นางสาวภทัรานิษฐ ์ ภู่
ทว ี ราคา 3,800.-บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ีและ
มีความพร้อมท่ีจะท างาน
จา้ง และเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-773/65   
ลงวนัท่ี 9 ก.ย.2565 

 

18 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 
15 รายการ 

7,545.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

ร้านวรรณวมิลสเตชัน่
เนอร่ี  ราคา 7,545.-บาท 

ร้านวรรณวมิลสเตชัน่
เนอร่ี  ราคา 7,545.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-774/65   
ลงวนัท่ี 12 ก.ย.

2565 

19 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 56,207.96 - เฉพาะเจาะจง บริษทั กฤตย ์จ ากดั  
ราคา 56,207.96บาท 

บริษทั กฤตย ์จ ากดั  
ราคา 56,207.96บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-775/65   
ลงวนัท่ี 1 ก.ย.2565 
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ล าดบัที ่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่คยเสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลทีค่ดัเลือกโดย
สรุป 

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

20 จดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 25,860.- - เฉพาะเจาะจง บริษทั กฤตย ์จ ากดั  
ราคา 25,860.-บาท 

บริษทั กฤตย ์จ ากดั  
ราคา 25,860.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-776/65   
ลงวนัท่ี 1 ก.ย.2565 

21 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 4 
รายการ เพื่อใชป้ฏิบติังานของ
งานส านกัปลดั 

992.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 992.-
บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 992.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-778/65   
ลงวนัท่ี 16 ก.ย.

2565 
22 ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 6 

รายการ เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน 
กองคลงั  

8,300.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านวรรณวมิลสเตชัน่
เนอร่ี  ราคา 8,300.-บาท 

ร้านวรรณวมิลสเตชัน่
เนอร่ี  ราคา 8,300.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-779/65   
ลงวนัท่ี 16 ก.ย.

2565 
23 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  จ านวน  

6 รายการ  เพื่อใชใ้นส านกังาน  
5,00.- - เฉพาะเจาะจง ร้านวรรณวมิลสเตชัน่

เนอร่ี  ราคา 5,000.-บาท 
ร้านวรรณวมิลสเตชัน่
เนอร่ี  ราคา 5,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-780/65   
ลงวนัท่ี 16 ก.ย.

2565 
24 จา้งเหมาเก็บค่าน ้ าประปา ม.2 

ประจ าเดือนกรกฎาคม 
735.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางวรพร  เฉลิมชวลิต  
ราคา 735.-บาท 

นางวรพร  เฉลิมชวลิต  
ราคา 735.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-781/65   
ลงวนัท่ี 19 ก.ย.

2565 

25 จดัซ้ือสมุดลงเวลาราชการ 
จ านวน  20 เล่ม 

1,700.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านวรรณวมิลสเตชัน่
เนอร่ี  ราคา 1,700.-บาท 

ร้านวรรณวมิลสเตชัน่
เนอร่ี  ราคา 1,700.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-782/65   
ลงวนัท่ี 19 ก.ย.

2565 
26 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมึกปร้ินเตอร์ 

รุ่น INKJET CANON GI-790 จ านวน 
5 กล่อง และหมึกปร้ินเตอร์ รุ่น 
TONER Brother TN-2480(L2370Dn) 
จ านวน 2 กล่อง เพ่ือใชป้ฏิบติังาน กอง
คลงั 

9,148.50 - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.สไมลไ์อที 
เซอร์วสิ แอนด ์ซพั
พลาย  ราคา  9,148.50 
บาท 

หจก.สไมลไ์อที 
เซอร์วสิ แอนด ์ซพั
พลาย  ราคา  9,148.50 
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-783/65   
ลงวนัท่ี 19 ก.ย.

2565 

 



                                                                                                                                                    -5-                                                                                                แบบ  สขร. 1 

ล าดบัที ่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่คยเสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลทีค่ดัเลือกโดย
สรุป 

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

27 จา้งซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 
หมายเลขครุภณัฑ ์416-50-0010 
กองคลงั 

6,955.- - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.สไมลไ์อที 
เซอร์วสิ แอนด ์ซพั
พลาย  ราคา  6,955.- 
บาท 

หจก.สไมลไ์อที 
เซอร์วสิ แอนด ์ซพั
พลาย  ราคา  6,955.- 
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-784/65   
ลงวนัท่ี 19 ก.ย.

2565 

28 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุจ านวน  
10  รายการ 

5,280.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 5,280.-
บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 5,280.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-785/65   
ลงวนัท่ี 19 ก.ย.

2565 
29 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุจ านวน  8 

รายการ 
98,579.10 - เฉพาะเจาะจง 

 
บริษทั รุ่งแสงอุทยั การ
ไฟฟ้า จ ากดั ราคา 
98,579.10บาท 

บริษทั รุ่งแสงอุทยั การ
ไฟฟ้า จ ากดั ราคา 
98,579.10บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-786/65   
ลงวนัท่ี 20 ก.ย.

2565 
30 ซ้ือแบตเตอร่ี จ านวน 1 ลูก เพ่ือ

เปล่ียนรถยนตส่์วนกลาง ทะเบียน 
กพ 1985 กองช่าง 

3,745.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บริษทั เพชรพรรณาราย 
แบตเตอร่ี อยธุยา จ ากดั 
ราคา 3,745.-บาท 

บริษทั เพชรพรรณาราย 
แบตเตอร่ี อยธุยา จ ากดั 
ราคา 3,745.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-787/65   
ลงวนัท่ี 21 ก.ย.

2565 
31 ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 8 

รายการ  เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน 
กองช่าง 

5,800.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านวรรณวมิลสเตชัน่
เนอร่ี  ราคา 5,800.-บาท 

ร้านวรรณวมิลสเตชัน่
เนอร่ี  ราคา 5,800.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-788/65   
ลงวนัท่ี 21 ก.ย.

2565 
32 ถงัขยะแบบแยกประเภท ถงัขยะ

ติดเช้ือ จ านวน 5 ชุด ( 1 ชุด มีถงั
ขยะ 4 ใบ) ส าหรับจดัโครงการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนการ
บริหารจดัการขยะในครัวเรือน 

40,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เค.
เอส. เซฟต้ี   ราคา 
40,000.-บาท 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เค.
เอส. เซฟต้ี   ราคา 
40,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-789/65   
ลงวนัท่ี 21 ก.ย.

2565 

 

 

 



                                                                                                                                                    -6-                                                                                                 แบบ  สขร. 1 

ล าดบัที ่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่คยเสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลทีค่ดัเลือกโดย
สรุป 

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

32 จา้งเหมาเก็บค่าน ้ าประปาและค่า
ขยะ ม.2 เดือนสิงหาคม 

975.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางวรพร  เฉลิมชวลิต  
ราคา 975.-บาท 

นางวรพร  เฉลิมชวลิต  
ราคา 975.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-791/65   
ลงวนัท่ี 23 ก.ย.

2565 
33 จา้งเหมาตดัตน้ไมใ้หญ่บริเวณริม

ถนนภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 5 
ต าบลส าเภาล่ม  จ านวน  2  ตน้ 

33,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวดรุณี เสนะ
วจิิตร  ราคา  33,000.-
บาท 

นางสาวดรุณี เสนะ
วจิิตร  ราคา  33,000.-
บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ีและ
มีความพร้อมท่ีจะท างาน
จา้ง และเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-793/65   
ลงวนัท่ี 23 ก.ย.

2565 

34 ซ้ือถงัดบัเพลิง ขนาด  15 ปอนด ์ 
จ านวน  75  ถงั 

105,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บริษทั ทีเอน็เค 45 ไฟร์
แอนดเ์รสคิวเซอร์วสิ 
จ ากดั  ราคา 105,000.-
บาท 

บริษทั ทีเอน็เค 45 ไฟร์
แอนดเ์รสคิวเซอร์วสิ 
จ ากดั  ราคา 105,000.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-794/65   
ลงวนัท่ี 23 ก.ย.

2565 

35 ซ้ือครุภณัฑเ์คร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 1  
จ านวน 1 เคร่ือง เพื่อใชใ้นการ
ปฏิบติังาน  กองคลงั 

22,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก. สไมล ์ไอที 
เซอร์วสิ แอนด ์ซพั
พลาย  ราคา 22,000.-
บาท 

หจก. สไมล ์ไอที 
เซอร์วสิ แอนด ์ซพั
พลาย  ราคา 22,000.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-795/65   
ลงวนัท่ี 28 ก.ย.

2565 

  36 ซ้ือหินคลุกพร้อมเกล่ียแต่ง  
จ านวน  77 คิว 

36,700.- - เฉพาะเจาะจง นางสาววนัเพญ็ ทรง
รัตนา ราคา 36,700.-
บาท 

นางสาววนัเพญ็ ทรง
รัตนา ราคา 36,700.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-796/65   
ลงวนัท่ี 28 ก.ย.

2565 
37 ซ้ือสาย USB PRINTER ขนาด

ความยาว 5 เมตร จ านวน 1 อนั 
802.50 - เฉพาะเจาะจง หจก. สไมล ์ไอที 

เซอร์วสิ แอนด ์ซพั
พลาย  ราคา 22,000.-
บาท 

หจก. สไมล ์ไอที 
เซอร์วสิ แอนด ์ซพั
พลาย  ราคา 22,000.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-797/65   
ลงวนัท่ี 30 ก.ย.

2565 

                                                                                                                                                



                                                                                                                                                            -7-                                                                                               แบบ  สขร. 1 

ล าดบัที ่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่คยเสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลทีค่ดัเลือกโดย
สรุป 

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

38 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 7 
รายการ 

6,172.82 - เฉพาะเจาะจง นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 
6,172.82 บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 
6,172.82 บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ ท่ี
ผา่นมา 

CNTR-798/65   
ลงวนัท่ี 29 ก.ย.

2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


