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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม   อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี   30   เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2565 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1. จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้
และท าความสะอาด  เดือน
พฤศจิกายน 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายอ าพล  เพง็ศรี
โครต  ราคา 9,000.-
บาท 

นายอ าพล  เพง็ศรีโครต  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-076/66                                                  
ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 2565 

2 
 

จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้
และท าความสะอาด  เดือน
พฤศจิกายน 

9,000.- -                                                                                                                                                 เฉพาะเจาะจง นายมาโนษย ์ ธงชยั    
ราคา 9,000.-บาท 

นายมาโนษย ์ ธงชยั    
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-077/66                                                  
ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 2565 

3 จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้
และท าความสะอาด  เดือน
พฤศจิกายน 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายสุพล  ขาวเนตร  
ราคา 9,000.-บาท 

นายสุพล  ขาวเนตร  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-078/66                                                  
ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 2565 

4 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป
ซ่อมแซมไฟฟ้า  เดือน
พฤศจิกายน 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายปิยะ  เขม็มณี     
ราคา 9,000.-บาท 

นายปิยะ  เขม็มณี     
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-079/66                                                  
ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 2565 

5 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป
ซ่อมแซมไฟฟ้า  เดือน
พฤศจิกายน 

13,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายจรูญ   เมาะซงั   
ราคา 13,000.-บาท 

นายจรูญ   เมาะซงั   
ราคา 13,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-080/66                                                  
ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 2565 

6 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป
ซ่อมแซมน ้าประปา   เดือน
พฤศจิกายน 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  เกศา
สาตร์  ราคา 9,000.-
บาท 

นายสุชาติ  เกศาสาตร์  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-081/66                                                  
ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

7 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป
ซ่อมแซมน ้าประปา   เดือน
พฤศจิกายน 

13,000.- - เฉพาะเจาะจง นายประวิท  แจ่มนิล  
ราคา 13,000.-บาท 

นายประวิท  แจ่มนิล  
ราคา 13,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-082/66                                                
ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 2565 

8 จา้งเหมาแรงงานจดัเกบ็ขยะ
มูลฝอย  เดือนพฤศจิกายน 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายธีระวฒั  ชูตระกูล  
ราคา 9,000.-บาท 

นายธีระวฒั  ชูตระกูล  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-083/66                                                  
ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 2565 

9 จา้งเหมาแรงงานจดัเกบ็ขยะ
มูลฝอย  เดือนพฤศจิกายน 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายมุสมาน  ขนัธสร  
ราคา  9,000.-บาท 

นายมุสมาน  ขนัธสร  
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-084/66                                                  
ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 2565 

10 จา้งเหมาแรงงานจดัเกบ็ขยะ
มูลฝอย  เดือนพฤศจิกายน 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายอาลี  นาชะวี    
ราคา  9,000.-บาท 

นายอาลี  นาชะวี    
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-085/66                                                  
ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 2565 

11 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไปขบั
รถเก็บขยะมูลฝอย เดือน
พฤศจิกายน 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายรัฐกร  เดชรอด  
ราคา 9,000.-บาท 

นายรัฐกร  เดชรอด  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-086/66                                                  
ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 2565 

12 
 
 

จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป 
(ป้องกนั) 

1,800.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายปริณญา               
มินอนนัต ์  ราคา 
1,800.-บาท 

นายปริณญา               
มินอนนัต ์  ราคา 
1,800.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-087/66                                                  
ลงวนัท่ี 31  ต.ค. 

2565 
13 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป 

(ป้องกนั) 
1,800.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายวชัเรทร์  สุขเจริญ       
ราคา 1,800.-บาท 

นายวชัเรทร์  สุขเจริญ       
ราคา 1,800.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-088/66                                                  
ลงวนัท่ี 31 ต.ค. 

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

14 จา้งเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบติังานธุรการ  เดือน
พฤศจิกายน 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวอภิรดา  
ท านองนาค  ราคา 
9,000.-บาท 

นางสาวอภิรดา  
ท านองนาค  ราคา 
9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-089/66                                                  
ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 2565 

15 จา้งเหมาถอด
เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 
18000 BTU ท่ีท าการ อบต.
เก่าเน่ืองจากน ้าท่วม 

10,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายซาฟีอี  จนัทร์
เจริญ  ราคา 10,000.-
บาท 

นายซาฟีอี  จนัทร์
เจริญ  ราคา 10,000.-
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-090/66                                                  
ลงวนัท่ี 3 พ.ย. 2565 

16 จา้งเหมท าตรายางหมึกใน
ตวั ช่ือและต าแหน่งนายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบล
ส าเภาล่ม กองคลงั 

360.- - เฉพาะเจาะจง แหม่ม  ตรายาง  ราคา 
360.-บาท 

แหม่ม  ตรายาง  ราคา 
360.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-091/66                                                  
ลงวนัท่ี 4 พ.ย. 2565 

17 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา
และค่าขยะ ม.9 เดือน
ตุลาคม 

4,435.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสมหมาย  มูฮ า
หมดัอาลี  ราคา 
4,435.-บาท 

นางสมหมาย  มูฮ า
หมดัอาลี  ราคา 
4,435.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-092/66                                                  
ลงวนัท่ี 4 พ.ย. 2565 

18 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา
และค่าขยะ ม.4 เดือน
ตุลาคม 

2,855.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวศุภรัตน์  สุทธิ
วฒันาการ  ราคา 
2,855.-บาท 

นางสาวศุภรัตน์  สุทธิ
วฒันาการ  ราคา 
2,855.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-093/66                                                  
ลงวนัท่ี 4 พ.ย. 2565 

19 ซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่าย
เอกสาร Canon IR-3300
จ านวน 10 ขวด 

43,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

ร้านเจบีก๊อปป้ี ซพั
พลาย แอนด ์เซอร์วิส 
ราคา 43,000.-บาท 

ร้านเจบีก๊อปป้ี ซพั
พลาย แอนด ์เซอร์วิส 
ราคา 43,000.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-094/66                                                  
ลงวนัท่ี 4 พ.ย. 2565 

20 จา้งเหมาซ่อมแซม
บ ารุงรักษารถยนต ์
รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-
1589 จ านวน 1 คนั 

88,470.- - เฉพาะเจาะจง นายยงยทุธ  ศิริครุฑ 
ราคา 88,470.-บาท 

นายยงยทุธ  ศิริครุฑ 
ราคา 88,470.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาดและ
เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ 

CNTR-095/66                                                  
ลงวนัท่ี 4 พ.ย. 2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

21 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน ธงชาติ 
ขนาด 150x225 ซม.  4 ผืน 

1,200.- - เฉพาะเจาะจง เสาธงชาติ  ราคา 
1,200.- 

เสาธงชาติ  ราคา 
1,200.- 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-096/66                                                  
ลงวนัท่ี 9 พ.ย. 

2565 
22 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปาและ

ค่าขยะ ม.7 เดือน ตุลาคม 
6,370.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางนกแกว้  ศรีสังข ์ 
ราคา 6,370.-บาท 

นางนกแกว้  ศรีสังข ์ 
ราคา 6,370.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-097/66                                                  
ลงวนัท่ี 9 พ.ย. 

2565 
23 

 
จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 4 
รายการ ส านกัปลดั 

4,920.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บ.นานาภณัฑ ์
ฮาร์ดแวร์ เซ็นเตอร์ 
จ ากดั  ราคา 4,920.-
บาท 

บ.นานาภณัฑ ์
ฮาร์ดแวร์ เซ็นเตอร์ 
จ ากดั  ราคา 4,920.-
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-098/66                                                  
ลงวนัท่ี 10 พ.ย. 

2565 

24 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปาและ
ค่าขยะ ม.1 เดือน สิงหาคม 

5,250.- - เฉพาะเจาะจง น.ส.นิตยา   ขนัธสร  
ราคา 5,250.-บาท 

น.ส.นิตยา   ขนัธสร  
ราคา 5,250.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-099/66                                                  
ลงวนัท่ี 10 พ.ย. 

2565 
25 ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 4 

รายการ กองคลงั 
2,604.- - เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี ราคา 2,604.-
บาท 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี ราคา 2,604.-
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-100/66                                                  
ลงวนัท่ี 11 พ.ย. 

2565 
26 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 3 

รายการ 
1,590.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์ ราคา 1,590.-
บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์ ราคา 
1,590.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-101/66                                                  
ลงวนัท่ี 14 พ.ย. 

2565 
27 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปาและ

ค่าขยะ ม.3 เดือน สิงหาคม 
575.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางวชัรี  กิตติสุทธิกุล 
ราคา 575.-บาท 

นางวชัรี  กิตติสุทธิกุล 
ราคา 575.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

 CNTR-102/66                                                  
ลงวนัท่ี 14 พ.ย. 

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

28 ซ้ือสายดรอฟราย ขนาด 2X2.5 
จ านวน 2 มว้น และขนาด 
2X1.5 จ านวน 10 มว้น 

50,718.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บ.อาร์เอสย ูไลทติ์้ง 
จ ากดั ราคา 50,718.-
บาท 

บ.อาร์เอสย ูไลทติ์้ง 
จ ากดั ราคา 50,718.-
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-103/66                                                  
ลงวนัท่ี 14 พ.ย. 

2565 
29 ซ้ือสายดบัเพลิง PVC 3 ชั้น 

ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 1.5น้ิว
ยาว20ม.จ านวน 4 เส้น 

50,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

อยธุยาการดบัเพลิง 
ราคา50,000.-บาท 

อยธุยาการดบัเพลิง 
ราคา50,000.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-104/66                                                  
ลงวนัท่ี 14 พ.ย. 

2565 
30 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 13 

รายการ 
8,129.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์ ราคา 
8,129.-บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์ ราคา 
8,129.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-105/66                                                  
ลงวนัท่ี 16 พ.ย. 

2565 
31 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปาและ

ค่าขยะ ม.10,11 เดือนตุลาคม 
3,195.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายเฉลิม  วงคแ์ท ้
ราคา 3,195.-บาท 

นายเฉลิม  วงคแ์ท ้
ราคา 3,195.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-106/66                                                  
ลงวนัท่ี 16 พ.ย. 

2565 
32 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปาและ

ค่าขยะ ม.6 เดือนตุลาคม 
6,090.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายเสง่ียม  อบรม
ชอบ ราคา 6,090.-
บาท 

นายเสง่ียม  อบรม
ชอบ ราคา 6,090.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-107/66                                                  
ลงวนัท่ี 16 พ.ย. 

2565 
33 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปาและ

ค่าขยะ ม.8 เดือนตุลาคม 
2,760.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายเสง่ียม  อบรม
ชอบ ราคา 2,760.-
บาท 

นายเสง่ียม  อบรม
ชอบ ราคา 2,760.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-108/66                                                  
ลงวนัท่ี 16 พ.ย. 

2565 

34 จา้งเหมาซ่อมแซมตูโ้ชวพ์ร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 3 หลงั 

12,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวอญัชลี  
พานิช  ราคา 12,000.-
บาท 

นางสาวอญัชลี  
พานิช  ราคา 12,000.-
บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ี
และมีความพร้อมท่ีจะ
ท างานจา้ง และเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน 

CNTR-109/66                                                  
ลงวนัท่ี 16 พ.ย. 

2565 

 



                                                                                                                                                    -6-                                                                                              แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

35 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปาและ
ค่าขยะ ม.5 เดือนกนัยายน 

5,600.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางปภาดา  พวงพิกุล  
ราคา 5,600.-บาท 

นางปภาดา  พวงพิกุล  
ราคา 5,600.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-110/66                                                  
ลงวนัท่ี 17 พ.ย. 

2565 
36 ซ้ือเมาส์ 1 อนั และแป้นคีร์

บอร์ด 2อนั กองช่าง 
1,284.- - เฉพาะเจาะจง 

 
หจก.สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 1,284.-บาท 

หจก.สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 1,284.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-112/66                                                  
ลงวนัท่ี 18 พ.ย. 

2565 
37 จา้งเหมาซ่อมแซมฝาบ่อพกั

เหลก็ กวา้ง10.9ม. ยาว1.09ม.
จ านวน 1 ฝา ม.7 

14,130.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายชูชาติ ตรีลาภี  
ราคา 14,130.-บาท 

นายชูชาติ ตรีลาภี  ราคา 
14,130.-บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ี
และมีความพร้อมท่ีจะ
ท างานจา้ง และเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-113/66                                                  
ลงวนัท่ี 18 พ.ย. 

2565 

38 ซ้ือลอ้ยางรถยนต ์4 เส้น พร้อม
ตั้งศูนยถ่์วงลอ้ ทะเบียน บต
4171 

14,700.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านเอส พี เอ ออโต้
แมก็ซ์ ราคา 14,700.- 

ร้านเอส พี เอ ออโต้
แมก็ซ์ ราคา 14,700.- 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-114/66                                                  
ลงวนัท่ี 22 พ.ย. 

2565 
39 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปาและ

ค่าขยะ ม.4 เดือนพฤศจิกายน 
2,970.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางสาวศุภรัตน์  สุทธิ
วฒันาการ  ราคา 
2,970.-บาท 

นางสาวศุภรัตน์  สุทธิ
วฒันาการ  ราคา 
2,970.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-115/66                                                  
ลงวนัท่ี 28 พ.ย. 

2565 
40 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปาและ

ค่าขยะ ม.2 เดือนตุลาคม 
905.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางวรพร  เฉลิมชวลิต  
ราคา 905.-บาท 

นางวรพร  เฉลิมชวลิต  
ราคา 905.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-116/66                                                  
ลงวนัท่ี 28 พ.ย. 

2565 

                                                                                                                                       



                                                                                                                                                     -7-                                                                                               แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

41 จดัซ้ือรองเทา้บูท๊ เบอร์11
จ านวน 8 คู่ และเบอร์ 12 
จ านวน 3 คู ่

2,085.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์ ราคา 
2,085.-บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์ ราคา 
2,085.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-117/66                                                  
ลงวนัท่ี 30 พ.ย. 

2565 
42 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

ปฏิบติังานท าความสะอาด 
เดือน ธ.ค. 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสมศรี  แจ่มนิล  
ราคา 9,000.-บาท 

นางสมศรี  แจ่มนิล  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-118/66                                                  
ลงวนัท่ี 30 พ.ย. 

2565 
43 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

ปฏิบติังานท าความสะอาด 
เดือน ธ.ค. 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางเตือนใจ  ขนั
ธรรม  ราคา 9,000.-
บาท 

นางเตือนใจ  ขนั
ธรรม  ราคา 9,000.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-119/66                                                  
ลงวนัท่ี 30 พ.ย. 

2565 
44 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

ปฏิบติังานทัว่ไป ส านกัปลดั 
เดือน ธ.ค. 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายตะวนั  ขนัธนิตย ์ 
ราคา 9,000.-บาท 

นายตะวนั  ขนัธนิตย ์ 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-120/66                                                  
ลงวนัท่ี 30 พ.ย. 

2565 
45 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

ปฏิบติังานทัว่ไป ส านกัปลดั 
เดือน ธ.ค. 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายกฤช  ภาคยสุ์ภาพ  
ราคา 9,000.-บาท 

นายกฤช  ภาคยสุ์ภาพ  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-121/66                                                  
ลงวนัท่ี 30 พ.ย. 

2565 
46 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

ปฏิบติังานประชาสัมพนัธ์ต่าง 
ๆ เดือน ธ.ค. 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นางวรรณภา  ตรีพืชน์  
ราคา 9,000.-บาท 

นางวรรณภา  ตรีพืชน์  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-122/66                                                  
ลงวนัท่ี 30 พ.ย. 

2565 

47 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป 
ปฏิบติังานบนัทึกขอ้มูล กอง
คลงั เดือน ธ.ค. 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวอามาน่ี  การ
พงศรี  ราคา 9,000.-
บาท 

นางสาวอามาน่ี  การ
พงศรี  ราคา 9,000.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-123/66                                                  
ลงวนัท่ี 30 พ.ย. 

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

48 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เพ่ือ
เร่งรัดจดัเก็บค่าน ้าประปาท่ี
คา้งช าระพร้อมตดัมิเตอร์น ้า 
เดือน ธ.ค. 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายน๊อต  เทพภูธร  
ราคา 9,000.-บาท 

นายน๊อต  เทพภูธร  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-124/66   
ลงวนัท่ี 30 พ.ย.

2565 

49 จา้งเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบติังานธุรการ  เดือน ธ.ค. 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวอภิรดา  
ท านองนาค  ราคา 
9,000.-บาท 

นางสาวอภิรดา  
ท านองนาค  ราคา 
9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-125/66   
ลงวนัท่ี 30 พ.ย.

2565 
50 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชแ้รงงาน
ทัว่ไป (ป้องกนั) เดือน ธ.ค. 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายณัฐดนยั  ทวีศรี  
ราคา 9,000.-บาท 

นายณัฐดนยั  ทวีศรี  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-126/66   
ลงวนัท่ี 30 ธ.ค.

2565 
51 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชแ้รงงาน
ทัว่ไป (ป้องกนั) เดือน ธ.ค. 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายวิโรจน์  การี
โรจน์  ราคา 9,000.-
บาท 

นายวิโรจน์  การีโรจน์  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-127/66   
ลงวนัท่ี 30 พ.ย.

2565 
52 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชแ้รงงาน
ทัว่ไป (ป้องกนั) เดือน ธ.ค. 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายมานิจ  โตเหลก็  
ราคา 9,000.-บาท 

นายมานิจ  โตเหลก็  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-128/66   
ลงวนัท่ี 30 พ.ย.

2565 
53 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชแ้รงงาน
ทัว่ไป (ป้องกนั) เดือน ธ.ค. 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายณัฐภูมิ  ทองค า 
ราคา 9,000.-บาท 

นายณัฐภูมิ  ทองค า 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-129/66   
ลงวนัท่ี 30 พ.ย.

2565 
54 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชแ้รงงาน
ทัว่ไป (ป้องกนั) เดือน ธ.ค. 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายอานนท ์ เสมวงศ ์ 
ราคา 9,000.-บาท 

นายอานนท ์ เสมวงศ ์ 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-130/66   
ลงวนัท่ี 30 พ.ย.

2565 



                                                                                                                                                     -9-                                                                                               แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

55 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 
ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชแ้รงงาน
ทัว่ไป (ป้องกนั) เดือน ธ.ค. 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ขนัธรักษ ์ 
ราคา 9,000.-บาท 

นายสมชาย  ขนัธรักษ ์ 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-131/66   
ลงวนัท่ี 30 พ.ย.

2565 
56 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชแ้รงงาน
ทัว่ไป (ป้องกนั) เดือน ธ.ค. 

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

นายพงปกรณ์  ไวยอ
รรถ  ราคา 9,000.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-132/66   
ลงวนัท่ี 30 พ.ย.

2565 
57 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชแ้รงงาน
ทัว่ไป (ป้องกนั) เดือน ธ.ค. 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายอาณัติ  อิหม่าม
ฝัด  ราคา 9,000.-บาท 

นายอาณัติ  อิหม่าม
ฝัด  ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-133/66   
ลงวนัท่ี 30 พ.ย.

2565 
58 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป

ซ่อมแซมไฟฟ้า  เดือนธ.ค. 
13,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายจรูญ   เมาะซงั   
ราคา 13,000.-บาท 

นายจรูญ   เมาะซงั   
ราคา 13,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-134/66   
ลงวนัท่ี 30 พ.ย.

2565 
59 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป

ซ่อมแซมไฟฟ้า  เดือนธ.ค. 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายปิยะ  เขม็มณี     
ราคา 9,000.-บาท 

นายปิยะ  เขม็มณี     
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-135/66   
ลงวนัท่ี 30 พ.ย.

2565 
60 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป

ซ่อมแซมน ้าประปา   เดือน
ธ.ค. 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  เกศาสาตร์  
ราคา 9,000.-บาท 

นายสุชาติ  เกศาสาตร์  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-137/66   
ลงวนัท่ี 30 พ.ย.

2565 
61 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป

ซ่อมแซมน ้าประปา   เดือน
ธ.ค. 

13,000.- - เฉพาะเจาะจง นายประวิท  แจ่มนิล  
ราคา 13,000.-บาท 

นายประวิท  แจ่มนิล  
ราคา 13,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-138/66   
ลงวนัท่ี 30 พ.ย.

2565 

 



                                                                                                                                                     -10-                                                                                               แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

62 จา้งเหมาแรงงานจดัเกบ็ขยะ
มูลฝอย  เดือนธ.ค. 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายธีระวฒั  ชูตระกูล  
ราคา 9,000.-บาท 

นายธีระวฒั  ชูตระกูล  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-139/66   
ลงวนัท่ี 30 พ.ย.

2565 
63 จา้งเหมาแรงงานจดัเกบ็ขยะ

มูลฝอย  เดือนธ.ค. 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายอาลี  นาชะวี    
ราคา  9,000.-บาท 

นายอาลี  นาชะวี    
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-140/66   
ลงวนัท่ี 30 พ.ย.

2565 
64 จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้และ

ท าความสะอาด  เดือนธ.ค. 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายสุพล  ขาวเนตร  
ราคา 9,000.-บาท 

นายสุพล  ขาวเนตร  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-142/66   
ลงวนัท่ี 30 พ.ย.

2565 
65 จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้และ

ท าความสะอาด  เดือนธ.ค. 
9,000.- -                                                                                                                                                 เฉพาะเจาะจง นายมาโนษย ์ ธงชยั    

ราคา 9,000.-บาท 
นายมาโนษย ์ ธงชยั    
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-143/66   
ลงวนัท่ี 30 พ.ย.

2565 
66 จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้และ

ท าความสะอาด  เดือนธ.ค. 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายอ าพล  เพง็ศรี

โครต  ราคา 9,000.-
บาท 

นายอ าพล  เพง็ศรี
โครต  ราคา 9,000.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-144/66   
ลงวนัท่ี 30 พ.ย.

2565 
67 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไปขบัรถ

เก็บขยะมูลฝอย เดือนธ.ค. 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายรัฐกร  เดชรอด  
ราคา 9,000.-บาท 

นายรัฐกร  เดชรอด  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-145/66   
ลงวนัท่ี 30 พ.ย.

2565 
68 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปาและ

ค่าขยะ ม.9 เดือนพ.ย. 
4,875.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางสมหมาย  มูฮ า
หมดัอาลี  ราคา 
4,875.-บาท 

นางสมหมาย  มูฮ า
หมดัอาลี  ราคา 
4,875.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-072/66   
ลงวนัท่ี 31 ต.ค.

2565 

 



                                                                                                                                                     -11-                                                                                               แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

69 จา้งเหมาบริการออกแบบและ
ค านวณโครงสร้างโครงการ
ก่อสร้าง จ านวน 1 โครงการ 

183,468.16 - เฉพาะเจาะจง 
 

บ.เอส.เอส.เอส.อารฺคิ
เทคเจอร์ เพอร์เฟค 
จ ากดั ราคา 
183,468.16บาท 

บ.เอส.เอส.เอส.อารฺคิ
เทคเจอร์ เพอร์เฟค 
จ ากดั ราคา 
183,468.16บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาดและ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

1/2566   
ลงวนัท่ี 18 พ.ย.

2565 

70 ซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 
ภาคเรียนท่ี 2/2565 
ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 
130 วนั 

339,435.32 - เฉพาะเจาะจง 
 

สหกรณ์โคนมหมวก
เหลก็ จ ากดั ราคา 
339,435.32บาท 

สหกรณ์โคนมหมวก
เหลก็ จ ากดั ราคา 
339,435.32บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาดและ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

1/2566   
ลงวนัท่ี 21 พ.ย.

2565 

 

 


