
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจั่ดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจั่ดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
นางสาวช่อทิพย์ จ่างกัน

ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท
อู่ต้อมเซอร์วิส

ราคาท่ีเสนอ 600 บาท
ร้านวังดีไซน์

ราคาท่ีเสนอ 3,699 บาท
ร้านวังดีไซน์

ราคาท่ีเสนอ 2,500 บาท
น.ส.ณฐพร  เนตสุวรรณ์

ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท
น.ส.สุดารัตน์  สุขแจ่ม

ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท
น.ส.เบญจมาศ  พนัธ์จันทร์
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท
น.ส.จันทร์แรม สอนศิลป์
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท
น.ส.น ้าอ้อย  กระบวนรัตน์
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท

น.ส.สุภานัน  แปน้แก้ว
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท

นางรจนา แปน้ฝ้าย
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท

นายชัยยุทธ์ สิงหะเทพ
ราคาท่ีเสนอ 7,000 บาท

นายเพชร แปน้ฝ้าย
ราคาท่ีเสนอ 13,000 บาท

อ.ส.ค.สุโขทัย
ราคาท่ีเสนอ 144,950.82 บาท

นางสาวทิพย์สุดา  สุ่มหอม
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท
บริษทัโตโยต้าเพชรบรูณ์

ราคาท่ีเสนอ 2,272.68 บาท
บริษทัแอดไวซ์บงึสามพนั

ราคาท่ีเสนอ 321.00 บาท
เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข

 เสนอราคาต้่าสุด
สป27/2563 ลว.19 ธันวาคม 256217 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 321.00               321.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทัแอดไวซ์บงึสามพนั

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สก10/2563 ลว.27 ธ.ค.62

16 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู 2,272.68            2,272.68           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุรสีหค์รุภัณฑ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป26/2563 ลว.19 ธันวาคม 2562

15 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ประจ้าเดือน มกราคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวทิพย์สุดา  สุ่มหอม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ44/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562

14 จัดซื ออาหารเสริม (นม) ส้าหรับโรงเรียน และ ศพด. เดือน
มกราคม 2563

144,950.82        144,950.82       วิธีเฉพาะเจาะจง อ.ส.ค.สุโขทัย เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ13/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562

13 จ้างเหมารถตู้รับส่งเด็กเล็กศพด.หนองทรายกลอย 
ประจ้าเดือน มกราคม 2563

13,000.00          13,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายเพชร แปน้ฝ้าย

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ42/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562

12 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ประจ้าเดือน มกราคม 2563 7,000.00            7,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยยุทธ์ สิงหะเทพ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ43/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562

11 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ประจ้าเดือน มกราคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางรจนา แปน้ฝ้าย

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ40/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562

10 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ประจ้าเดือน มกราคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุภานัน  แปน้แก้ว เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ41/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562

9 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ประจ้าเดือน มกราคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.น ้าอ้อย  กระบวนรัตน์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ38/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562

8 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ประจ้าเดือน มกราคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จันทร์แรม สอนศิลป์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ39/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562

7 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ประจ้าเดือน มกราคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจมาศ  พนัธ์จันทร์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ36/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562

6 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ประจ้าเดือน มกราคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุดารัตน์  สุขแจ่ม เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ37/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562

5 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ประจ้าเดือน มกราคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐพร  เนตสุวรรณ์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ34/2563 ลว.19 ธันวาคม 2562

4 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยประชาสัมพนัธ์ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
หนองทรายกลอย

675.00               675.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังดีไซน์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ35/2563 ลว.19 ธันวาคม 2562

3 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยประชาสัมพนัธ์ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 3,699.00            3,699.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังดีไซน์

กค23/2563 ลว. 27 ธันวาคม 2562

2 จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้รับส่งนักเนียน ศพด.
บา้นโปง่บญุเจริญ

600.00               600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ต้อมเซอร์วิส เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ33/2563 ลว.9 ธันวาคม 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังพิกุล อ ำเภอบึงสำมพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที ่2 - 30 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

1 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ประจ้าเดือน มกราคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวช่อทิพย์ จ่างกัน เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด



ร้านทองสุขการพมิพ์
ราคาท่ีเสนอ 1,280 บาท

ร้านทองสุขการพมิพ์
ราคาท่ีเสนอ 2,080 บาท

น.ส.มณเทียร มุสิพรม
ราคาท่ีเสนอ 5,040 บาท

นายวิทูล จันทร์ดี
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท

นายสุนทร ขันทอง
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท

นางพจสภร ศรีทับทิม
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท

น.ส.จีระภา จันนารี
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท
น.ส.อณัศยา สงวนพนัธ์

ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท
ร้านเปรมณัฐพาณิชย์

ราคาท่ีเสนอ 13,000 บาท
ร้านเอ็มทีพซัีพพลาย

ราคาท่ีเสนอ 48,000 บาท
จัดซื อซิงค์ล้างจาน 2,600.00            2,600.00           ร้านเอ็มทีพซัีพพลาย ร้านเอ็มทีพซัีพพลาย

ราคาท่ีเสนอ 2,600 บาท
ร้านเอ็มทีพซัีพพลาย

ราคาท่ีเสนอ 12,600 บาท
ร้านพพีเีทรดดิ ง

ราคาท่ีเสนอ 21,113 บาท
ร้านบนี ้าแข็ง

ราคาท่ีเสนอ 7,085 บาท
ร้านเอ็มทีพซัีพพลาย

ราคาท่ีเสนอ 25,000 บาท
น.ส.ชวัลพชัร ไทยวัฒนาตระกูล

ราคาท่ีเสนอ 2,970 บาท
ร้านบนี ้าแข็ง

ราคาท่ีเสนอ 2,400 บาท
ปัม๊จ้ารัส รินสอน

ราคาท่ีเสนอ 24,620 บาท
นางสาวจ้ารัส  รินสอน

ราคาท่ีเสนอ 14,500 บาท
นายส้าเนียง  ใจศรี

ราคาท่ีเสนอ 27,000 บาท
นายธนิตศักด์ิ ภูวเลิศหรัิญวดี
ราคาท่ีเสนอ 4,910 บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป29/2563 ลว.27 ธันวาคม 256235 จัดซื อน ้ามันเชื อเพลิง ประจ้าเดือน มกราคม 2563 24,620.00          24,620.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ปัม๊จ้ารัส รินสอน

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป27/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562

34 จัดซื อน ้าด่ืม ประจ้าเดือน มกราคม 2563 2,400.00            2,400.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบนี ้าแข็ง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป28/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562

33 จัดซื อหนังสือพมิพ ์ประจ้าเดือน มกราคม 2563 2,970.00            2,970.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ชวัลพชัร ไทยวัฒนาตระกูล

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป25/2563 ลว.24 ธันวาคม 2562

32 จัดซื อครุภัณฑ์ส้านักงาน 25,000.00          25,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มทีพซัีพพลาย เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป26/2563 ลว.25 ธันวาคม 2562

31 จัดซื อน ้าด่ืมเพือ่บริการประชาชนโครงการปอ้งกันและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วงปใีหม่ ป ี2563

7,085.00            7,085.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบนี ้าแข็ง

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป23/2563 ลว.16 ธันวาคม 2562

30 จัดซื อวัสดุส้านักงาน 21,113.00          21,113.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพพีเีทรดดิ ง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป24/2563 ลว.17 ธันวาคม 2562

28 วิธีเฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป22/2563 ลว.16 ธันวาคม 2562

29 จัดซื อพลาสติกเคลือบบตัรรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 12,600.00          12,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มทีพซัีพพลาย

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป19/2563 ลว.4 ธันวาคม 2562

27 จัดซื อกรอบรูป 48,000.00          48,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มทีพซัีพพลาย เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป21/2563 ลว.16 ธันวาคม 2562

26 จัดซื อดอกไม้ปลอม เพือ่ใช้ตกแต่งสถานท่ี              
โครงการว่ิงมินิมาราธอน

13,000.00          13,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเปรมณัฐพาณิชย์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป34/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562

25      จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ประจ้าเดือน ธันวาคม 2563    (
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อ้าเภอบงึสามพนั )

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.อณัศยา สงวนพนัธ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป35/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562

24 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ประจ้าเดือน มกราคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จีระภา จันนารี

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป32/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562

23 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ประจ้าเดือน มกราคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางพจสภร ศรีทับทิม เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป33/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562

22 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ประจ้าเดือน มกราคม 2563 900.00               9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุนทร ขันทอง

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป30/2563 ลว.24 ธันวาคม 2562

21 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ประจ้าเดือน มกราคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิทูล จันทร์ดี เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป31/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562

20 จ้างเหมาจัดท้าอาหารโครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทาง
ถนน ช่วงเทศกาลปใีหม่ ประจ้าป ี2563

5,040.00            5,040.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.มณเทียร มุสิพรม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป28/2563 ลว.23 ธันวาคม 2562

19 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยโครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน
 ช่วงเทศกาลปใีหม่ ประจ้าป ี2563

2,080.00            2,080.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทองสุขการพมิพ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป29/2563 ลว.24 ธันวาคม 2562

18 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยรณรงค์โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ
ทางถนน ช่วงเทศกาลปใีหม่ ประจ้าป ี2563

1,280.00            1,280.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทองสุขการพมิพ์

36 จัดซื อน ้ามันเชื อเพลิงประจ้าเดือน ธันวาคม 2562 14,500.00          14,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจ้ารัส  รินสอน เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ6/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562

37 จ้างเหมาตักเกล่ียบอ่ขยะมูลฝอย 27,000.00          27,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายส้าเนียง  ใจศรี เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ43/2563 ลว.3 ธันวาคม 2562

38 จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะสีฟา้,สีเขียว 4,910.00            4,910.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนิตศักด์ิ  ภูวเลิศหรัิญวดี เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ44/2563 ลว.25 ธันวาคม 2562



นายสุคนธ์  จันสดี
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท

นายอนันท์  ค้าศรี
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท

นายสมภาร  ชอบนา
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท

นายอ้านาจ  แท่นน้อย
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท

นายสมบติั  กุลฉวะ
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท

นายพรศักด์ิ  มาเยาะ
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท
นายก้าพนัธ์  สิงหเ์ถื่อน

ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท
นายวีรชาติ  กลมเกลี ยง

ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท
นางสาวนิตยา  กมขุนทด
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท

นายพชรพล ทองทับ
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 7 (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม) 311,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เต็งสุวรรณ์ หจก.เต็งสุวรรณ์ กช-24/2563 ลว. 2 ธ.ค. 2562

ราคาท่ีเสนอ 311,000 บาท (สัญญาจ้าง)
ร้าน แสงทองวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ 1,927 บาท
นายธณิตศักด์ิ ภูวเลิศหรัิญวดี
ราคาท่ีเสนอ 5,930 บาท

โครงการจ้างปรับปรุง ศพด.ชุมชนบา้นวังพกิุล 100,000.00        -                    วิธีเฉพาะเจาะจง นายสายชล จันทร์อินทร์ นายสายชล จันทร์อินทร์
ราคาท่ีเสนอ 100,000 บาท

โครงการจ้างปรับปรุง ศพด.บา้นโปง่บญุเจริญ 100,000.00        -                    วิธีเฉพาะเจาะจง นายสายชล จันทร์อินทร์ นายสายชล จันทร์อินทร์
ราคาท่ีเสนอ 100,000 บาท

โครงการจ้างปรับปรุง ศพด.บา้นหว้ยทราย 100,000.00        -                    วิธีเฉพาะเจาะจง นายสายชล จันทร์อินทร์ นายสายชล จันทร์อินทร์
ราคาท่ีเสนอ 100,000 บาท

โครงการจ้างปรับปรุง ศพด. บา้นหนองทรายกลอย 100,000.00        -                    วิธีเฉพาะเจาะจง นายสายชล จันทร์อินทร์ นายสายชล จันทร์อินทร์
ราคาท่ีเสนอ 100,000 บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

     กช-15/2563 ลว. 27 ธ.ค. 2562   
           (ใบส่ังจ้าง)

49

50

52

53

54

55

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

     กช-12/2563 ลว.27 ธ.ค. 2562    
          (ใบส่ังจ้าง)

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

     กช-13/2563 ลว.27 ธ.ค.2562     
         (ใบส่ังจ้าง)

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

     กช-14/2563 ลว. 27 ธ.ค.  2562  
            (ใบส่ังจ้าง)

     กช-6/2563 ลว.17 ธ.ค. 2562      
        (ใบส่ังซื อ)

51              จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมรถเครนกระเช้า
                          ทะเบยีน 81-2901-พช

5,930.00            5,930.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายธณิตศักด์ิ ภูวเลิศหรัิญวดี เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

     กช-11/2563 ลว. 17 ธ.ค. 2562   
           (ใบส่ังจ้าง)

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

จัดซื อวัสดุก่อสร้าง 21 รายการ 1,927.00            1,927.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน แสงทองวัสดุ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

39 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปกองสาธารณสุข ประจ้าเดือน มกราคม
 2563 ราย นายสุคนธ์  จันสดี

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุคนธ์  จันสดี เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ45/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562

40 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปกองสาธารณสุข ประจ้าเดือน มกราคม
 2563 ราย นายอนันท์  ค้าศรี

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนันท์  ค้าศรี เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ46/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562

41 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปกองสาธารณสุข ประจ้าเดือน มกราคม
 2563 ราย นายสมภาร  ชอบนา

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมภาร  ชอบนา เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ47/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562

42 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปกองสาธารณสุข ประจ้าเดือน มกราคม
 2563 ราย นายอ้านาจ  แท่นน้อย

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายอ้านาจ  แท่นน้อย เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ48/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562

43 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปกองสาธารณสุข ประจ้าเดือน มกราคม
 2563 ราย นายสมบติั  กุลฉวะ

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบติั  กุลฉวะ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ49/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562

44 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปกองสาธารณสุข ประจ้าเดือน มีนาคม
 2563 ราย นายพรศักด์ิ  มาเยาะ

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายพรศักด์ิ  มาเยาะ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ50/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562

45 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปกองสาธารณสุข ประจ้าเดือน มกราคม
 2563 ราย นายก้าพนัธ์  สิงหเ์ถื่อน

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายก้าพนัธ์  สิงหเ์ถื่อน เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ51/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562

46 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปกองสาธารณสุข ประจ้าเดือน มกราคม
 2563 ราย นายวีรชาติ  กลมเกลี ยง

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีรชาติ  กลมเกลี ยง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ50/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562

47 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปกองสาธารณสุข ประจ้าเดือน มกราคม
 2563 ราย นางสาวนิตยา  กมขุนทด

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา  กมขุนทด เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ51/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ52/2563 ลว.27 ธันวาคม 256248 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปกองสาธารณสุข ประจ้าเดือน มกราคม
 2563 ราย นายพชรพล  ทองทับ

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายพชรพล  ทองทับ


