
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจั่ดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจั่ดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
MTP ซัพพลาย

ราคาท่ีเสนอ 26,900 บาท
ร้านพพี ีเทรดด้ิง

ราคาท่ีเสนอ 16,830 บาท
ร้านอ๋อ ไอเดีย

ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท
ร้านซีทีไอที เซอร์วิส

ราคาท่ีเสนอ 4,290 บาท
นางสาวช่อทิพย์ จ่างกัน

ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท
น.ส.อุไรรัตน์  ลาพะแนน
ราคาท่ีเสนอ 7,000 บาท
ว่าท่ี ร.ต.สุกิจจ์ พึง่ผูกใจ

ราคาท่ีเสนอ 3,000 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.น้้าอ้อย  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

เอ็มทีพ ีซัพพลาย
ราคาท่ีเสนอ 10,400 บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ13/2563 ลว.3 มกราคม 256317 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน จ้านวน 2 รายการ 10,400.00          10,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็มทีพ ีซัพพลาย

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ43/2563 ลว.31 มกราคม 2563

16 จ้างเหมารถตู้รับส่งเด็กเล็กศพด.หนองทรายกลอย 
ประจ้าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563

13,000.00          13,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายเพชร แปน้ฝ้าย เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ44/2563 ลว.31 มกราคม 2563

15 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ประจ้าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 7,000.00            7,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยยุทธ์ สิงหะเทพ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ41/2563 ลว.31 มกราคม 2563

14 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ประจ้าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางรจนา แปน้ฝ้าย เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ42/2563 ลว.31 มกราคม 2563

13 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ประจ้าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุภานัน  แปน้แก้ว

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ39/2563 ลว.31 มกราคม 2563

12 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ประจ้าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.น้้าอ้อย  กระบวนรัตน์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ40/2563 ลว.31 มกราคม 2563

11 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ประจ้าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จันทร์แรม สอนศิลป์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ49/2563 ลว.31 มกราคม 2563

10 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ประจ้าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจมาศ  พนัธ์จันทร์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ50/2563 ลว.31 มกราคม 2563

9 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ประจ้าเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุดารัตน์  สุขแจ่ม

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ 46 /2563 ลว.8 มกราคม 2563

8 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ประจ้าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐพร  เนตสุวรรณ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ48/2563 ลว.31 มกราคม 2563

7 จ้างเหมาการแสดงเคร่ืองบนิบงัคับ โครงการวันเด็กแหง่ชาติ
 ประจ้าป ี2563

3,000.00            3,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ว่าท่ี ร.ต.สุกิจจ์  พึง่ผูกใจ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กค26/2563 ลว. 31  มกราคม 2563

6 จ้างเหมาบา้นลมโครงการวันเด็กแหง่ชาติ ประจ้าป ี2563 7,000.00            7,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.อุไรรัตน์  ลาพะแนน เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ 45 /2563 ลว.8 มกราคม 2563

5 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ประจ้าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวช่อทิพย์ จ่างกัน

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
เสนอราคาต้่าสุด

กค24/2563 ลว. 20 มกราคม 2563

4 จ้างเหมาซ่อมคอมพวิเตอร์และเคร่ืองปร้ิน 4,290.00            4,290.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านซีทีไอที เซอร์วิส เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กค25/2563 ลว. 24  มกราคม 2563

3 จ้างเหมาท้าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธ์ภาษปี ี63 10,000.00          10,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอ๋อ ไอเดีย

กค5/2563 ลว. 27  มกราคม 2563

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน จ้านวน 19 รายการ 16,830.00          16,830.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพพี ีเทรดด้ิง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กค6/2563 ลว. 28  มกราคม 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังพิกุล อ ำเภอบึงสำมพัน จังหวัดเพชรบูรณ ์

วันที ่2 - 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

1 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน จ้านวน 20 รายการ 26,900.00          26,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง MTP ซัพพลาย เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด



เอ็มทีพ ีซัพพลาย
ราคาท่ีเสนอ 41,000 บาท

เอ็มทีพ ีซัพพลาย
ราคาท่ีเสนอ 8,500 บาท

เอ็มทีพ ีซัพพลาย
ราคาท่ีเสนอ 20,000 บาท

เอ็มทีพ ีซัพพลาย
ราคาท่ีเสนอ 11,500 บาท

เอ็มทีพ ีซัพพลาย
ราคาท่ีเสนอ 16,900 บาท
แอดไวท์ สาชาบงึสามพนั
ราคาท่ีเสนอ 8,975 บาท

เอ็มทีพ ีซัพพลาย
ราคาท่ีเสนอ 8,400 บาท

พพี ีเทรดด้ิง
ราคาท่ีเสนอ 5,495 บาท

เอ็มทีพ ีซัพพลาย
ราคาท่ีเสนอ 7,200 บาท

อ.ส.ค.สุโขทัย
ราคาท่ีเสนอ 131,271 บาท

จ้ารัสบริการ
ราคาท่ีเสนอ 4,000 บาท

บ.แอดไวซ์ บงึสามพนั จ้ากัด
ราคาท่ีเสนอ 31,400 บาท

ร้านซีทีไอทีเซอร์วิส
ราคาท่ีเสนอ 1,400 บาท
นางสาวทิพย์สุดา  สุ่มหอม
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท

นายเทวา มหาโพธ์ิ
ราคาท่ีเสนอ 8,419 บาท
บริษทัแอดไวซ์บงึสามพนั
ราคาท่ีเสนอ 2,000 บาท

ร้านทองสุขการพมิพ์
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

นายวิทูล จันทร์ดี
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท

นายสุนทร ขันทอง
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท

นางพจสภร ศรีทับทิม
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท

นายเทวา มหาโพธ์ิ
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป42/2563 ลว.31 มกราคม 256338 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ประจ้าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายเทวา มหาโพธ์ิ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป40/2563 ลว.31 มกราคม 2563

37 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ประจ้าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางพจสภร ศรีทับทิม เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป41/2563 ลว.31 มกราคม 2563

36 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ประจ้าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุนทร ขันทอง

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป38/2563 ลว.7 มกราคม 2563

35 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ประจ้าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิทูล จันทร์ดี เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป39/2563 ลว.31 มกราคม 2563

34 จ้างเหมาซ่อมแอร์ 1,500.00            1,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทองสุขการพมิพ์

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป36/2563 ลว.3 มกราคม 2563

33 จ้างเหมาซ่อมรถน้้าคันใหม่ ทะเบยีน บษ 2645 พช 2,000.00            2,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทัแอดไวซ์บงึสามพนั เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป37/2563 ลว.23 มกราคม 2563

32 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ประจ้าเดือน มกราคม 2563 8,419.00            8,419.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายเทวา มหาโพธ์ิ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สก5/2563 ลว.29 มกราคม 2563

31 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ประจ้าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวทิพย์สุดา  สุ่มหอม เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สก11/2563 ลว.31  มกราคม 2563

30 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 1,400.00            1,400.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านซีทีไอทีเซอร์วิส

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ26/25623 ลว 31 มกราคม 2563

29 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 31,400.00          31,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ์ บงึสามพนั จ้ากัด เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สก2/2563 ลว.16  มกราคม 2563

28 จัดซ้ือน้้ามนัเชื้อเพลิงรถตู้รับส่งนักเรียน ศพด.บา้นโปง่บญุเจริญ 4,000.00            4,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง จ้ารัสบริการ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ24/2563 ลว 29 มกราคม 2563

27 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส้าหรับเดือน กมุภาพันธ์ 2563 131,271.00        131,271.00       วิธีเฉพาะเจาะจง อ.ส.ค.สุโขทัย เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ25/2563 ลว 31 มกราคม 2563

26 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน ส้าหรับศพด.ชุมชนบา้นวังพิกลุ 7,200.00            7,200.00           วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็มทีพ ีซัพพลาย

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ22/2563 ลว 20 มกราคม 2563

25 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 6 รายการ 5,495.00            5,495.00           วิธีเฉพาะเจาะจง พพี ีเทรดด้ิง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ23/2563 ลว 29 มกราคม 2563

24 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นโปง่บญุ
เจริญ

8,400.00            8,400.00           วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็มทีพ ีซัพพลาย

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ20/2563 ลว 8 มกราคม 2563

23 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ้านวน  3 รายการ 33,100.00          33,100.00         วิธีเฉพาะเจาะจง แอดไวท์ สาขาบงึสามพนั เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ21/2563 ลว 16 มกราคม 2563

22 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นหว้ยทราย 16,900.00          16,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็มทีพ ีซัพพลาย

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ18/2563 ลว 8 มกราคม 2563

21 จัดซ้ือครุภัณฑ์ TV ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นหว้ยทราย 11,500.00          11,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็มทีพ ีซัพพลาย เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ19/2563 ลว 8 มกราคม 2563

20 จัดซ้ือของขวัญของรางวัลโครงการวันเด็กแหง่ชาติ ประจ้าป ี2563 20,000.00          20,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็มทีพ ีซัพพลาย

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ14/2563 ลว 6 มกราคม 2563

19 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงานส้าหรับศพด.บา้นหนองทรายกลอย 8,500.00            8,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็มทีพ ีซัพพลาย เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

กศ17/2563 ลว 6 มกราคม 2563

18 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงานส้าหรับศพด.ชุมชนบา้นวังพิกลุ 41,000.00          41,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็มทีพ ีซัพพลาย



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

ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท
บริษทัแอดไวซ์บงึสามพนั

ราคาท่ีเสนอ 38,900 บาท
บริษทัแอดไวซ์บงึสามพนั
ราคาท่ีเสนอ 1,364 บาท

จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 4,894.00            4,894.00           ร้านด้ัมทีเคร่ืองเขียน ร้านด้ัมทีเคร่ืองเขียน
ราคาท่ีเสนอ 4,894 บาท

ร้านด้ัมทีเคร่ืองเขียน
ราคาท่ีเสนอ 2,003 บาท
นางเบญญานิช ภาพนัธ์

ราคาท่ีเสนอ 2,480 บาท
ร้านบน้้ีาแข็ง

ราคาท่ีเสนอ 2,180 บาท
น.ส.ชวัลพชัร ไทยวัฒนาตระกูล

ราคาท่ีเสนอ 2,830 บาท
ปัม๊จ้ารัส รินสอน

ราคาท่ีเสนอ 14,400 บาท
นายฉลอง  นาดี

ราคาท่ีเสนอ 15,300 บาท
บ.แอดไวซ์ บงึสามพนั จ้ากัด
ราคาท่ีเสนอ 61900 บาท

นายฉลอง  นาดี
ราคาท่ีเสนอ 47,520 บาท

น.ส.จ้ารัส  รินสอน
ราคาท่ีเสนอ 25,050 บาท

นายส้าเนียง  ใจศรี
ราคาท่ีเสนอ 27,000 บาท
นางสาวนิตยา  กมขุนทด
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท

นายพชรพล ทองทับ
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท

นายสมภาร  ชอบนา
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท

นายอ้านาจ  แท่นน้อย
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท

นายสุคนธ์  จันสดี
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท

นายพรศักด์ิ  มาเยาะ
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป37/2563 ลว.31 มกราคม 256348 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง ประจ้าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 14,400.00          14,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ปัม๊จ้ารัส รินสอน

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป35/2563 ลว.31 มกราคม 2563

47 จัดซ้ือหนังสือพมิพ ์ประจ้าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 2,830.00            2,830.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ชวัลพชัร ไทยวัฒนาตระกูล เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป36/2563 ลว.31 มกราคม 2563

46 จัดซ้ือน้้าด่ืม ประจ้าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 2,180.00            2,180.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบน้้ีาแข็ง

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป23/2563 ลว.16 มกราคม 2563

45 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 2,480.00            2,480.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางเบญญานิช ภาพนัธ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป24/2563 ลว.17 มกราคม 2563

44 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 2,003.00            2,003.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านด้ัมทีเคร่ืองเขียน

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป31/2563 ลว.16 มกราคม 2563

43 วิธีเฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป22/2563 ลว.16 มกราคม 2563

42 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 1,364.00            1,364.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทัแอดไวซ์บงึสามพนั

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป35/2563 ลว.31 มกราคม 2563

41 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 38,900.00          38,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทัแอดไวซ์บงึสามพนั เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป30/2563 ลว.16 มกราคม 2563

40 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ประจ้าเดือน กุมภาพนัธ์  2563    (
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อ้าเภอบงึสามพนั )

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

39 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ประจ้าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จีระภา จันนารี เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สป43/2563 ลว.31 มกราคม 2563

49 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงานตู้เอกสาร 15,300.00          15,300.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉลอง  นาดี เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ6/2563 ลว.2 มกราคม 2563

50 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส้านักงาน(จ้านวน 2 เคร่ือง) 61,900.00          61,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ์ บงึสามพนั จ้ากัด เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ7/2563 ลว.3 มกราคม 2563

51 จัดซ้ือยาพน่ยุง 47,520.00          47,520.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉลอง  นาดี เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ8/2563 ลว.24 มกราคม 2563

52 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 25,050.00          25,050.00         วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จ้ารัส  รินสอน เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ6/2563 ลว.2 มกราคม 2563

53 จ้างเหมาปรับเกล่ียขยะมูลฝอย 27,000.00          27,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายส้าเนียง  ใจศรี เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ6/2563 ลว.2 มกราคม 2563

54 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปกองสาธารณสุข ประจ้าเดือน มีนาคม
 2563 ราย นางสาวนิตยา  กมขุนทด

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา  กมขุนทด เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ/6/2563 ลว.2 มกราคม 2563

55 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปกองสาธารณสุข ประจ้าเดือน มีนาคม
 2563 ราย นายพชรพล  ทองทับ

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายพชรพล  ทองทับ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ/6/2563 ลว.2 มกราคม 2563

56 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปกองสาธารณสุข ประจ้าเดือน มีนาคม
 2563 ราย นายสมภาร  ชอบนา

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมภาร  ชอบนา เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ/6/2563 ลว.2 มกราคม 2563

57 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปกองสาธารณสุข ประจ้าเดือน มีนาคม
 2563 ราย นายอ้านาจ  แท่นน้อย

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายอ้านาจ  แท่นน้อย เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ/6/2563 ลว.2 มกราคม 2563

58 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปกองสาธารณสุข ประจ้าเดือน มีนาคม
 2563 ราย นายสุคนธ์  จันสดี

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุคนธ์  จันสดี เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ/6/2563 ลว.2 มกราคม 2563

59 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปกองสาธารณสุข ประจ้าเดือน มีนาคม
 2563 ราย นายพรศักด์ิ  มาเยาะ

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายพรศักด์ิ  มาเยาะ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ/6/2563 ลว.2 มกราคม 2563



นายอนันท์  ค้าศรี
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท

นายสมบติั  กุลฉวะ
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท
นายก้าพนัธ์  สิงหเ์ถื่อน

ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท
นายวีรชาติ  กลมเกล้ียง

ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท
น.ส.วิภาลัย  ดุสิต

ราคาท่ีเสนอ 6,600 บาท
นางสาวอรอุมา  สมบรูณ์
ราคาท่ีเสนอ 6,600 บาท

นางสาวก้าไร  สุขแจ่ม
ราคาท่ีเสนอ 6,600 บาท

294,000.00        -                    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เต็งสุวรรณ์ หจก.เต็งสุวรรณ์
ราคาท่ีเสนอ 294,000 บาท

จัดซ้ือครุภัณฑ์ 3 รายการ 29,800.00          29,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุนิสาพาณิชย์ ร้านสุนิสาพาณิชย์ กช-7/2563 ลว. 6 ม.ค. 2563

ราคาท่ีเสนอ 29,800 บาท (ใบส่ังซ้ือ)
3,470.00            3,470.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ อู่คงคา นายสมศักด์ิ อู่คงคา

ราคาท่ีเสนอ 3,470 บาท
406,000.00        -                    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เต็งสุวรรณ์ หจก.เต็งสุวรรณ์

ราคาท่ีเสนอ 406,000 บาท
325,000.00        -                    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เต็งสุวรรณ์ หจก.เต็งสุวรรณ์

ราคาท่ีเสนอ 325,000 บาท
325,000.00        -                    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เต็งสุวรรณ์ หจก.เต็งสุวรรณ์

ราคาท่ีเสนอ 325,000 บาท
336,000.00        -                    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เต็งสุวรรณ์ หจก.เต็งสุวรรณ์

ราคาท่ีเสนอ 336,000 บาท
309,000.00        -                    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เต็งสุวรรณ์ หจก.เต็งสุวรรณ์

ราคาท่ีเสนอ 309,000 บาท
379,000.00        -                    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เต็งสุวรรณ์ หจก.เต็งสุวรรณ์

ราคาท่ีเสนอ 379,000 บาท
325,000.00        -                    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เต็งสุวรรณ์ หจก.เต็งสุวรรณ์

ราคาท่ีเสนอ 325,000 บาท
303,000.00        -                    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เต็งสุวรรณ์ หจก.เต็งสุวรรณ์

ราคาท่ีเสนอ 303,000 บาท
ร้านพพีเีทรดด้ิง

ราคาท่ีเสนอ 19,733
ร้านแสงทองวัสดุ

ราคาท่ีเสนอ 1,677 บาท
1,200.00            1,200.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางวันเพญ็ ร่องลึก นางวันเพญ็ ร่องลึก

ราคาท่ีเสนอ 1,200 บาท

74

75

76

77
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80 จ้างเหมาเปล่ียนประตูกระจกด้านหลัง อบต.วังพกิุล 
เน่ืองจากแตกช้ารุด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

     กช-19/2563 ลว. 31 ม.ค. 2563  
         (ใบส่ังจ้าง)
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     กช-8/2563 ลว. 30 ม.ค. 2563    
        (ใบส่ังซ้ือ)

79 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 1,677.00            1,677.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองวัสดุ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

     กช-9/2563 ลว. 31 ม.ค. 2563    
          (ใบส่ังซ้ือ)

จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 8 รายการ 19,733.00          19,733.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพพีเีทรดด้ิง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 15 (งบฯ 63) เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

     กช-31/2563 ลว. 16 ม.ค. 2563  
           (สัญญาจ้าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 16 (งบฯ 63) เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

     กช-32/2563 ลว. 16 ม.ค. 2563  
           (สัญญาจ้าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 8 (งบฯ 63) เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

     กช-29/2563 ลว. 16 ม.ค. 2563  
           (สัญญาจ้าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 11 (งบฯ 63) เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

     กช-30/2563 ลว. 16 ม.ค. 2563  
           (สัญญาจ้าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 5 (งบฯ 63) เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

     กช-27/2563 ลว. 16 ม.ค. 2563  
           (สัญญาจ้าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 6 (งบฯ 63) เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

     กช-28/2563 ลว. 16 ม.ค. 2563  
           (สัญญาจ้าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 1 (งบฯ 63) เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

     กช-25/2563 ลว. 16 ม.ค. 2563  
           (สัญญาจ้าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 3 (งบฯ 63) เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

     กช-26/2563 ลว. 16 ม.ค. 2563  
           (สัญญาจ้าง)

           โครงการจัดซ้ือหนิคลุกพร้อมกลบหลุม หมู่ท่ี 4      
           (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม)

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

     กช-1/2563 ลว. 3 ม.ค. 2563       
      (สัญญาซ้ือขาย)

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู
 ทะเบยีน กค 2501 พช

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

     กช-16/2563 ลว. 9 ม.ค. 2563    
         (ใบส่ังจ้าง)

60 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปกองสาธารณสุข ประจ้าเดือน มีนาคม
 2563 ราย นายอนันท์  ค้าศรี

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนันท์  ค้าศรี เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ/6/2563 ลว.2 มกราคม 2563

61 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปกองสาธารณสุข ประจ้าเดือน มีนาคม
 2563 ราย นายสมบติั  กุลฉวะ

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบติั  กุลฉวะ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ/6/2563 ลว.2 มกราคม 2563

62 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปกองสาธารณสุข ประจ้าเดือน มีนาคม
 2563 ราย นายก้าพนัธ์  สิงหเ์ถื่อน

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายก้าพนัธ์  สิงหเ์ถื่อน เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ/6/2563 ลว.2 มกราคม 2563

63 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปกองสาธารณสุข ประจ้าเดือน มีนาคม
 2563 ราย นายวีรชาติ  กลมเกล้ียง

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีรชาติ  กลมเกล้ียง เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ/6/2563 ลว.2 มกราคม 2563

64 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปกองสาธารณสุข ประจ้าเดือน มีนาคม
 2563 ราย นางสาววิภาลัย  ดุสิต

6,600.00            6,600.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.วิภาลัย  ดุสิต เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ/6/2563 ลว.2 มกราคม 2563

65 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปกองสาธารณสุข ประจ้าเดือน มีนาคม
 2563 ราย นางสาวอรอุมา  สมบรูณ์

6,600.00            6,600.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา  สมบรูณ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ/6/2563 ลว.2 มกราคม 2563

66 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปกองสาธารณสุข ประจ้าเดือน มีนาคม
 2563 ราย นางสาวก้าไร  สุขแจ่ง

6,600.00            6,600.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวก้าไร  สุขแจ่ม เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต้่าสุด

สธ/6/2563 ลว.2 มกราคม 2563


