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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม   อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี   31   เดือนธันวาคม  พ.ศ.2565 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1. ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 4 รายการ 

4,040.- - เฉพาะเจาะจง นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 4,040.-
บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 4,040.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-149/66                                                  
ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2565 

2 
 

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 6 
รายการ ส านกัปลดั 

4,785.- -                                                                                                                                                 เฉพาะเจาะจง นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 4,785.-
บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 4,785.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-150/66                                                  
ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2565 

3 ซ้ือตลบัเมตร 1 อนั และ
ตลบัเมตรวดัท่ี 1 อนั 

1,145.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 1,145.-
บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 1,145.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-151/66                                                  
ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2565 

4 ซ้ือแป้นคียบ์อร์ด 2 อนั 
ส านกัปลดั 

1,016.50 - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.สไมล ์ไอที เซอร์วิส 
แอนด ์ซพัพลาย ราคา 
1,016.50บาท 

หจก.สไมล ์ไอที เซอร์วิส 
แอนด ์ซพัพลาย ราคา 
1,016.50บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-152/66                                                  
ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2565 

5 ซ้ือนัง่ร้าน ขนาดสูง 1.7 
เมตร น ้าหนกั 35 กิโล 
จ านวน 12 อนั 

30,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 30,000.-
บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 30,000.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-153/66                                                  
ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2565 

6 ซ้ือหนา้กากอนามยั,ถุงมือ
ผา้ และถุงมือยาง เพื่อใช้
ในการปฏิบติังานเก็บขยะ 

31,800.- - เฉพาะเจาะจง ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี ราคา 31,800.-บาท 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่  
เนอร่ี ราคา 31,800.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-154/66                                                  
ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

7 จา้งเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 
หมายเลข 416-52-0017 
ส านกัปลดั 

5,564.- - เฉพาะเจาะจง หจก.สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 5,564.-
บาท 

หจก.สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 5,564.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-155/66                                                
ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2565 

8 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  
11 รายการ 

6,480.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่  
เนอร่ี ราคา 6,480.-
บาท 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่  
เนอร่ี ราคา 6,480.-
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-156/66                                                  
ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2565 

9 ซ้ือวสัดุส านกังาน 23 
รายการ ส านกัปลดั 

16,069.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่  
เนอร่ี ราคา 16,069.-
บาท 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่  
เนอร่ี ราคา 16,069.-
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-157/66                                                  
ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2565 

10 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 24 รายการ 
เพื่อซ่อมแซมระบบประปา
ในพ้ืนท่ีต าบลส าเภาล่ม 

49,820.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 
49,820.-บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 
49,820.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-158/66                                                  
ลงวนัท่ี 6 ธ.ค. 2565 

11 จา้งเหมารถโดยสารไม่ประจ า
ทาง 1 คนั รับ-ส่งประชาชนร่วม
โครงการ “พม.สร้างสุขฟ้ืนฟูผู ้
ประสบอุทกภยั” 

800.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายวิโรจน์  ปกรณ์  
ราคา 800.-บาท 

นายวิโรจน์  ปกรณ์  
ราคา 800.-บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ี
และมีความพร้อมท่ีจะ
ท างานจา้ง และเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน 

CNTR-159/66                                                  
ลงวนัท่ี 8 ธ.ค. 2565 

12 
 
 

จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา
และค่าขยะ ม.8 เดือน
พฤศจิกายน 

3,015.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายเสง่ียม  อบรม
ชอบ ราคา 3,015.-
บาท 

นายเสง่ียม  อบรมชอบ 
ราคา 3,015.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-160/66                                                  
ลงวนัท่ี 9 ธ.ค. 2565 

13 ซ้ือวสัดุส านกังาน 32 
รายการ กองช่าง 

6,344.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บริษทัปรีชาเคร่ือง
เขียนจ ากดั ราคา 
6,344.-บาท 

บริษทัปรีชาเคร่ือง
เขียนจ ากดั ราคา 
6,344.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-161/66                                                  
ลงวนัท่ี 9 ธ.ค. 2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

14 ซ้ือแป้นคียบ์อร์ด 3 อนั กอง
คลงั 

1,050.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่  
เนอร่ี ราคา 1,050.-
บาท 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่  
เนอร่ี ราคา 1,050.-
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-162/66                                                  
ลงวนัท่ี 13 ธ.ค. 

2565 
15 ซ้ือโคมไฟถนน LED 

200W RICHLED 40 ชุด 
264,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
บริษทั เอม็.ที.เค.ไลท์
ติ้ง(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ราคา 264,000.-บาท 

บริษทั เอม็.ที.เค.ไลท์
ติ้ง(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ราคา 264,000.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาดและ
เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ 

CNTR-163/66                                                  
ลงวนัท่ี 13 ธ.ค. 

2565 

16 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา
และค่าขยะ ม.3 เดือน 
กนัยายน 

475.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางวชัรี  กิตติสุทธิกุล 
ราคา 475.-บาท 

นางวชัรี  กิตติสุทธิกุล 
ราคา 475.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-164/66                                                  
ลงวนัท่ี 14 ธ.ค. 

2565 
17 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา

และค่าขยะ ม.7 เดือน 
พฤศจิกายน 

6,675.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางนกแกว้  ศรีสังข ์ 
ราคา 6,675.-บาท 

นางนกแกว้  ศรีสังข ์ 
ราคา 6,675.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-165/66                                                  
ลงวนัท่ี 14 ธ.ค. 

2565 
18 จา้งเหมารถโดยสารไม่ประจ า

ทาง 1 คนั รับ-ส่ง คนพิการ
ร่วมงานวนัคนพิการสากล 

800.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายวิโรจน์  ปกรณ์  
ราคา 800.-บาท 

นายวิโรจน์  ปกรณ์  
ราคา 800.-บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ี
และมีความพร้อมท่ีจะ
ท างานจา้ง และเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน 

CNTR-166/66                                                  
ลงวนัท่ี 14 ธ.ค. 

2565 

19 จา้งเหมาท าตรายางชนิด
ดา้มจบัธรรมดา 2 อนั กอง
คลงั 

1,670.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

แหม่ม  ตรายาง  ราคา 
1,670.-บาท 

แหม่ม  ตรายาง  ราคา 
1,670.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-167/66                                                  
ลงวนัท่ี 15 ธ.ค. 

2565 
20 ซ้ือวสัดุส านกังาน 3 รายการ 

กองคลงั 
300.- - เฉพาะเจาะจง ร้านวรรณวิมลสเตชัน่  

เนอร่ี ราคา 300.-บาท 
ร้านวรรณวิมลสเตชัน่  
เนอร่ี ราคา 300.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-168/66                                                  
ลงวนัท่ี 15 ธ.ค. 

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

21 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ6 
รายการ 

147,250.- - เฉพาะเจาะจง ทรงพลการไฟฟ้า 
ราคา 147,250.-บาท 

ทรงพลการไฟฟ้า 
ราคา 147,250.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาดและ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-169/66                                                  
ลงวนัท่ี 15 ธ.ค. 

2565 

22 จา้งเหมาท ากดัสาดโพล่ีสแตน
เลส ขนาด 4.70x300มม. 1 ชุด 
และกนัสาดโพล่ีโครงสแตนเลส 
1.75x1.00มม. 1 ชุด 

88,620.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บริษทั แดงเจริญส
แตนเลส อยธุยา จ ากดั 
ราคา 88,620.-บาท 

บริษทั แดงเจริญส
แตนเลส อยธุยา จ ากดั 
ราคา 88,620.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาดและ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-170/66                                                  
ลงวนัท่ี 15 ธ.ค. 

2565 

23 
 

จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปาและ
ค่าขยะ ม.1 เดือน กนัยายน 

6,305.- - เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.นิตยา  ขนัธสร 
ราคา 6,305.-บาท 

น.ส.นิตยา  ขนัธสร 
ราคา 6,305.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-172/66                                                  
ลงวนัท่ี 19 ธ.ค. 

2565 
24 ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ รุ่น Brother 

TN-2480 จ านวน 2 กล่อง 
6,741.- - เฉพาะเจาะจง หจก.สไมล ์ไอที 

เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 6,741.-
บาท 

หจก.สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 6,741.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-173/66                                                  
ลงวนัท่ี 19 ธ.ค. 

2565 

25 ซ้ือวสัดุการเกษตร  4 รายการ 2,090.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บริษทั นานาภณัฑ ์
ฮาร์ดแวร์ เซ็นเตอร์ 
จ ากดั ราคา 2,090.-
บาท 

บริษทั นานาภณัฑ ์
ฮาร์ดแวร์ เซ็นเตอร์ 
จ ากดั ราคา 2,090.-
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-174/66                                                  
ลงวนัท่ี 19 ธ.ค. 

2565 

26 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 30 รายการ 
ของส านกังานปลดั 

75,465.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 
75,465.-บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 
75,465.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-175/66                                                  
ลงวนัท่ี 19 ธ.ค. 

2565 



                                                                                                                                           -5-                                                                                                แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง 

27 ซ้ือหินคลุกพร้อมเกล่ียแต่ง ม.
1-10 จ านวน 879ลบ.ม. 

488,100.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาววนัเพญ็  ทาง
รัตนา  ราคา 
488,100.-บาท 

นางสาววนัเพญ็  ทาง
รัตนา  ราคา 
488,100.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-176/66                                                  
ลงวนัท่ี 19 ธ.ค. 

2565 
28 จา้งเหมายานพาหนะรถบสั

ปรับอากาศพร้อมน ้ามนั
เช้ือเพลิง 1 คนั 

68,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บริษทั ธนชัชนม ์
ทรานสปอร์ต จ ากดั  
ราคา  68,000.-บาท 

บริษทั ธนชัชนม ์
ทรานสปอร์ต จ ากดั  
ราคา  68,000.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-177/66                                                  
ลงวนัท่ี 19 ธ.ค. 

2565 
29 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปาและ

ค่าขยะ ม.6 เดือนพฤศจิกายน 
6,345.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายเสง่ียม  อบรม
ชอบ ราคา 6,345.-
บาท 

นายเสง่ียม  อบรม
ชอบ ราคา 6,345.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-178/66                                                  
ลงวนัท่ี 21 ธ.ค. 

2565 
30 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปาและ

ค่าขยะ ม.1 เดือนตุลาคม 
5,335.- - เฉพาะเจาะจง 

 
น.ส.นิตยา  ขนัธสร  
ราคา 5,335.-บาท 

น.ส.นิตยา  ขนัธสร  
ราคา 5,335.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-179/66                                                  
ลงวนัท่ี 21 ธ.ค. 

2565 
31 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปาและ

ค่าขยะ ม.5 เดือนกนัยายน 
5,330.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางปภาดา  พวง
พิกุล  ราคา 5,330.-
บาท 

นางปภาดา  พวง
พิกุล  ราคา 5,330.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-180/66                                                  
ลงวนัท่ี 23 ธ.ค. 

2565 
32 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปาและ

ค่าขยะ ม.2 เดือนพฤศจิกายน 
975.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางวรพร  เฉลิม
ชวลิต  ราคา 975.-
บาท 

นางวรพร  เฉลิม
ชวลิต  ราคา 975.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-181/66                                                  
ลงวนัท่ี 23 ธ.ค. 

2565 

33 วสัดุการเกษตร  จ านวน  4  
รายการ 

2,900.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 
2,900.-บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 
2,900.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-182/66                                                  
ลงวนัท่ี 26 ธ.ค. 

2565 
 



                                                                                                                                              -6-                                                                                              แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง 

34 จดัซ้ือตรายางหมึกในตวั 
ยกเลิก (แบบส าเร็จรูป)  
จ านวน 1 อนั 

190.- - เฉพาะเจาะจง 
 

แหม่ม ตรายาง  ราคา 
190.-บาท 

แหม่ม ตรายาง  ราคา 
190.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-183/66                                                  
ลงวนัท่ี 28 ธ.ค. 

2565 
35 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อ

ล่ืน 
50,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
บริษทั กฤตย ์จ ากดั  
ราคา 50,000.-บาท 

บริษทั กฤตย ์จ ากดั  
ราคา 50,000.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-184/66                                                  
ลงวนัท่ี 28 ธ.ค. 

2565 
36 ซ้ือน ้ามนัจารบี  10 กระป๋อง 1,650.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 
1,650.-บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 
1,650.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-185/66                                                  
ลงวนัท่ี 28 ธ.ค. 

2565 
37 จา้งเหมาติดตั้งป้าย

ประชาสัมพนัธ์ กวา้ง 3 ม. 
ยาว 6 ม.  จ านวน 2 ป้าย 

8,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายสมาน  ขนัธะสอน  
ราคา 8,000.-บาท 

นายสมาน  ขนัธะสอน  
ราคา 8,000.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-186/66                                                  
ลงวนัท่ี 28 ธ.ค. 

2565 
38 จา้งเหมายา้ยเคร่ืองปรับอากาศ

พร้อมติดตั้งและเติมน ้ายา 7 
เคร่ือง 

35,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายซาฟีอี  จนัทร์
เจริญ  ราคา 35,000.-
บาท 

นายซาฟีอี  จนัทร์
เจริญ  ราคา 35,000.-
บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ี
และมีความพร้อมท่ี
จะท างานจา้ง และ
เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ 

CNTR-187/66                                                  
ลงวนัท่ี 28 ธ.ค. 

2565 

39 จา้งเหมาซ่อมแซมฝาบ่อพกั
คอนกรีต  10 ฝา  ม.1 ,5 ,7 

13,600.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายชูชาติ  ตรีลาภี  
ราคา 13,600.-บาท 

นายชูชาติ  ตรีลาภี  
ราคา 13,600.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-188/66                                                  
ลงวนัท่ี 28 ธ.ค. 

2565 

                                                                                                                                       



                                                                                                                                              -7-                                                                                               แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง 

40 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เพื่อ
เร่งรัดจดัเก็บค่าน ้าประปาท่ี
คา้งช าระพร้อมตดัมิเตอร์น ้า 
เดือน ม.ค. 66 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายน๊อต  เทพภูธร  
ราคา 9,000.-บาท 

นายน๊อต  เทพภูธร  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-189/66                                                  
ลงวนัท่ี 29 ธ.ค. 

2565 

41 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป
ซ่อมแซมไฟฟ้า  เดือน ม.ค. 
66 

13,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายจรูญ   เมาะซงั   
ราคา 13,000.-บาท 

นายจรูญ   เมาะซงั   
ราคา 13,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-190/66                                                  
ลงวนัท่ี 29 ธ.ค. 

2565 
42 จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้

และท าความสะอาด  เดือน
ธ.ค. 66 

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

นายมาโนษย ์ ธงชยั    
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-192/66                                                  
ลงวนัท่ี 29 ธ.ค. 

2565 
43 จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้

และท าความสะอาด  เดือน
ธ.ค. 66 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายสุพล  ขาวเนตร  
ราคา 9,000.-บาท 

นายสุพล  ขาวเนตร  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-193/66                                                  
ลงวนัท่ี 29 ธ.ค. 

2565 
44 จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้

และท าความสะอาด  เดือน
ธ.ค. 66 

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-194/66                                                  
ลงวนัท่ี 29 ธ.ค. 

2565 
45 จา้งเหมาแรงงานจดัเกบ็ขยะ

มูลฝอย  เดือนธ.ค. 66 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายธีระวฒั  ชู
ตระกูล  ราคา 
9,000.-บาท 

นายธีระวฒั  ชู
ตระกูล  ราคา 
9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-195/66                                                  
ลงวนัท่ี 29 ธ.ค. 

2565 

46 จา้งเหมาแรงงานจดัเกบ็ขยะ
มูลฝอย  เดือนธ.ค. 66 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายอาลี  นาชะวี    
ราคา  9,000.-บาท 

นายอาลี  นาชะวี    
ราคา  9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-196/66                                                  
ลงวนัท่ี 29 ธ.ค. 

2565 



                                                                                                                                          -8-                                                                                               แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง 

47 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไปขบัรถ
เก็บขยะมูลฝอย เดือน ธ.ค. 
66 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายรัฐกร  เดชรอด  
ราคา 9,000.-บาท 

นายรัฐกร  เดชรอด  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-197/66   
ลงวนัท่ี 29 ธ.ค.

2565 
48 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

ปฏิบติังานท าความสะอาด 
เดือน ม.ค. 66 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางเตือนใจ  ขนั
ธรรม  ราคา 9,000.-
บาท 

นางเตือนใจ  ขนั
ธรรม  ราคา 9,000.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-198/66   
ลงวนัท่ี 29 ธ.ค.

2565 
49 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

ปฏิบติังานทัว่ไป ส านกัปลดั 
เดือน ม.ค. 66 

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

นายตะวนั  ขนัธนิตย ์ 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-199/66   
ลงวนัท่ี 29 ธ.ค.

2565 
50 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

ปฏิบติังานประชาสัมพนัธ์
ต่าง ๆ เดือน ม.ค. 66 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นางวรรณภา  ตรี
พืชน์  ราคา 9,000.-
บาท 

นางวรรณภา  ตรี
พืชน์  ราคา 9,000.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-200/66   
ลงวนัท่ี 29 ธ.ค.

2565 
51 จา้งเหมาบุคคลภายนอก

ปฏิบติังานธุรการ  เดือน 
ม.ค. 66 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวอภิรดา  
ท านองนาค  ราคา 
9,000.-บาท 

นางสาวอภิรดา  
ท านองนาค  ราคา 
9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-201/66   
ลงวนัท่ี 29 ธ.ค.

2565 
52 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชแ้รงงาน
ทัว่ไป (ป้องกนั) เดือน ม.ค.66 

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

นายณัฐภูมิ  ทองค า 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-202/66   
ลงวนัท่ี 29 ธ.ค.

2565 
53 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชแ้รงงาน
ทัว่ไป (ป้องกนั) เดือน ม.ค.66 

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

นายพงปกรณ์  ไวยอ
รรถ  ราคา 9,000.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-203/66   
ลงวนัท่ี 29 ธ.ค.

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง 

54 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 
ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชแ้รงงาน
ทัว่ไป (ป้องกนั) เดือน ม.ค.66 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์  การี
โรจน์  ราคา 9,000.-
บาท 

นายวิโรจน์  การี
โรจน์  ราคา 9,000.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-205/66   
ลงวนัท่ี 29 ธ.ค.

2565 
55 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชแ้รงงาน
ทัว่ไป (ป้องกนั) เดือน ม.ค.66 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ขนัธ
รักษ ์ ราคา 9,000.-
บาท 

นายสมชาย  ขนัธ
รักษ ์ ราคา 9,000.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-206/66   
ลงวนัท่ี 29 ธ.ค.

2565 
56 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชแ้รงงาน
ทัว่ไป (ป้องกนั) เดือน ม.ค.66 

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

นายอาณัติ  อิหม่าม
ฝัด  ราคา 9,000.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-207/66   
ลงวนัท่ี 29 ธ.ค.

2565 
57 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชแ้รงงาน
ทัว่ไป (ป้องกนั) เดือน ม.ค.66 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายอานนท ์ 
เสมวงศ ์ ราคา 
9,000.-บาท 

นายอานนท ์ เสมวงศ ์ 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-208/66   
ลงวนัท่ี 29 ธ.ค.

2565 
58 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป

ซ่อมแซมน ้าประปา   เดือน
ม.ค. 66 

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

นายประวิท  แจ่มนิล  
ราคา 13,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-209/66   
ลงวนัท่ี 29 ธ.ค.

2565 
59 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป

ซ่อมแซมน ้าประปา   เดือน
ม.ค. 66 

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

นายสุชาติ  เกศา
สาตร์  ราคา 9,000.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-210/66   
ลงวนัท่ี 29 ธ.ค.

2565 

 

 


