
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

หจก.ผลสว่างพานิช
ราคาทีเ่สนอ 3,250 บาท

นายพิภพ ธรรมวัฒ
ราคาทีเ่สนอ 300 บาท
นางสาวช่อทิพย์ จา่งกนั

ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
นายปวริศา พิกลุ

ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
นายส าเนียง  ใจศรี

ราคาทีเ่สนอ 2,000 บาท
ร้านไพศาลอเิล็กทรอนิกส์
ราคาทีเ่สนอ 1,540 บาท

นายพรหมประธาน  แปรสนม
ราคาทีเ่สนอ 3,910 บาท

อุต้่อมเซอร์วิส
ราคาทีเ่สนอ 950 บาท
น.ส.ณฐพร  เนตสุวรรณ์

ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
น.ส.สุดารัตน์  สุขแจม่

ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
น.ส.เบญจมาศ  พันธ์จนัทร์
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
น.ส.จนัทร์แรม สอนศิลป์
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
น.ส.น  าออ้ย  กระบวนรัตน์
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

น.ส.สุภานัน  แป้นแกว้
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

นางรจนา แป้นฝ้าย
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

นายชัยยุทธ์ สิงหะเทพ
ราคาทีเ่สนอ 7,000 บาท

แสงทองวัสดุ
ราคาทีเ่สนอ 620 บาท

ซีที ไอทีเซอร์วิส
ราคาทีเ่สนอ 4,300 บาท

หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์แอนอิเล็คตริค เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ36/2563 ลว 30 มนีาคม 256319 จดัซื อชุดอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรียน DLTV ศพด.บ้านหว้ยทราย 30,700.00          30,700.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์แอนอิเล็คตริค
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เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ76/2563 ลว.31 มนีาคม 2563

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ77/2563 ลว.31 มนีาคม 2563

จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน เมษายน 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุภานัน  แป้นแกว้

จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน เมษายน 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางรจนา แป้นฝ้าย

1 จดัซิ อวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3,250.00            3,250.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานิช เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กค8/2563 ลว. 9 มนีาคม 2563

2 จา้งเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 300.00              300.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นายพิภพ ธรรมวัฒ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กค30/2563 ลว. 27 มนีาคม 2563

3 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน เมษายน 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวช่อทิพย์ จา่งกนั เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
เสนอราคาต่ าสุด

กค31/2563 ลว. 31 มนีาคม 2563

4 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน เมษายน 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายปวริศา พิกลุ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กค32/2563 ลว. 31 มนีาคม 2563

5

6

จา้งเหมาซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าศพด.ชุมชนบ้านวังพิกลุ 2,000.00            2,000.00           

1,540.00            1,540.00           วิธีเฉพาะเจาะจง
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กศ78/2563 ลว.31 มนีาคม 2563

ซีที ไอทีเซอร์วิส

นายส าเนียง  ใจศรี

7 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านวัง
พิกลุ

2,300.00            

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ67/2563 ลว.5 มนีาคม 2563

จา้งเหมาซ่อมแซมกล่องรับสัญญาณ PSI ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหว้ย
ทราย

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ35/2563 ลว 4 มนีาคม 2563

ร้านไพศาลอเิล็กทรอนิกส์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ68/2563 ลว.9 มนีาคม 2563

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ70/2563 ลว.26 มนีาคม 2563

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ71/2563 ลว.31 มนีาคม 2563

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง

2,300.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายพรหมประธาน  แปรสนม เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ69/2563 ลว.9 มนีาคม 2563

น.ส.ณฐพร  เนตสุวรรณ์

8 จา้งเหมาซ่อมแซมรถตู้ศพด.บ้านโป่งบุญเจริญ 950.00              950.00              วิธีเฉพาะเจาะจง อูต้่อมเซอร์วิส

จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือนเมษายน 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุดารัตน์  สุขแจม่

9 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน เมษายน 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

กศ72/2563 ลว.31 มนีาคม 2563

11 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน เมษายน 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจมาศ  พันธ์จนัทร์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ73/2563 ลว.31 มนีาคม 2563

10

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลวังพิกุล อ ำเภอบึงสำมพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วันที ่2 - 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563

12 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน เมษายน 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จนัทร์แรม สอนศิลป์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ74/2563 ลว.31 มนีาคม 2563

13 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน มนีาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.น  าออ้ย  กระบวนรัตน์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ75/2563 ลว.31 มนีาคม 2563

18 จดัซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปริ นเตอร์  ศพด.ชุมชนบ้านวังพิกลุ 4,300.00            4,300.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

16 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน เมษายน 2563 7,000.00            7,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ34/2563 ลว 2 มนีาคม 2563

นายชัยยุทธ์ สิงหะเทพ

17 จดัซื ออปุกรณ์ซ่อมแซมเสาธง ศพด.บ้านโป่งบุญเจริญ 620.00              620.00              วิธีเฉพาะเจาะจง แสงทองวัสดุ

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด



ราคาทีเ่สนอ 30,700 บาท
ร้านสุนิสาพานิช

ราคาทีเ่สนอ 11,920 บาท
หจก.รังสุวรรณค้าวัสดุ

ราคาทีเ่สนอ 12,415 บาท
นายเขม็ทอง  ลอองศรี

ราคาทีเ่สนอ 24,200 บาท
หจก.เต็งสุววรณ์

ราคาทีเ่สนอ 19,500 บาท
ร้านดั ม ที เคร่ืองเขยีน

ราคาทีเ่สนอ 24,200 บาท
ร้านออ๋ ไอเดีย

ราคาทีเ่สนอ 460 บาท
ร้านบุญลือการแว่น

ราคาทีเ่สนอ 90,000 บาท
นางสาวทิพย์สุดา  สุ่มหอม
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
นายบรรลือศักด์ิ พิมมชาติ
ราคาทีเ่สนอ 8,400 บาท

ร้านสูปปนัดดา
ราคาทีเ่สนอ 15,400 บาท

ร้านทองสุขการพิมพ์
ราคาทีเ่สนอ 960 บาท

นายพรหมประธาน แปรสนม
ราคาทีเ่สนอ 1,100 บาท

นายพรหมประธาน แปรสนม
ราคาทีเ่สนอ 1,200 บาท

นายวิทูล จนัทร์ดี
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

นายสุนทร ขนัทอง
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

นางพจสภร ศรีทับทิม
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

น.ส.จรีะภา จนันารี
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
น.ส.อณัศยา สงวนพันธ์

ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
ร้านซีทีไอทีเซอร์วิส

ราคาทีเ่สนอ 34,600 บาท
จดัซื อวัสดุ-อปุกรณ์ เพือ่ใช้ในโครงการฝึกซ้อมแผนระงับอคัคีภัย 1,510.00            1,510.00           ร้านทองสุขการพิมพ์ ร้านทองสุขการพิมพ์
ประจ าปี 2563 ราคาทีเ่สนอ 1,510 บาท

ร้านบีน  าแขง็
ราคาทีเ่สนอ 2,050 บาท

นายสุกจิ มลูสา

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป46/2563 ลว. 9 มนีาคม 2563

41 จดัซื อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 19,700.00          19,700.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุกจิ มลูสา เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป47/2563 ลว. 10 มนีาคม 2563

39 วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป45/2563 ลว.9 มนีาคม 2563

40 จดัซื อแกว๊ LPG เพือ่ใช้ในโครงการฝึกซ้อมแผนระงับอคัคีภัย ประจ าปี 
2563

2,050.00            2,050.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบีน  าแขง็

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป66/2563 ลว. 31 มนีาคม 2563

38 จดัซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 34,600.00          34,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านซีทีไอทีเซอร์วิส เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป44/2563 ลว. 2 มนีาคม 2563

37         จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน เมษายน 2563              
      ( ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อ าเภอบึงสามพัน )

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

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป64/2563 ลว. 31 มนีาคม 2563

36 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน เมษายน 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จรีะภา จนันารี เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป65/2563 ลว. 31 มนีาคม 2563

35 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน เมษายน 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางพจสภร ศรีทับทิม

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป62/2563 ลว. 31 มนีาคม 2563

34 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน เมษายน 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุนทร ขนัทอง เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป63/2563 ลว. 31 มนีาคม 2563

33 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน เมษายน 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิทูล จนัทร์ดี

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป60/2563 ลว. 16 มนีาคม 2563

32 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,200.00            1,200.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายพรหมประธาน แปรสนม เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป61/2563 ลว. 20 มนีาคม 2563

31 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,100.00            1,100.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายพรหมประธาน แปรสนม

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป58/2563 ลว. 3 มนีาคม 2563

30 จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์สภาพมลูพิษ PM 2.5 960.00              960.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทองสุขการพิมพ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป59/2563 ลว. 6 มนีาคม 2563

29 จา้งเหมาจดัเคร่ืองแบบ อปพร. 15,400.00          15,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสูปปนัดดา

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สก13/2563 ลว.31 มนีาคม 2563

28 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง บพ-8914 พช 8,400.00            8,400.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายบรรลือศักด์ิ พิมมชาติ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป57/2563 ลว. 3 มนีาคม 2563

27 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน เมษายน 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวทิพย์สุดา  สุ่มหอม

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สก6/2563 ลว.6 มนีาคม 2563

26 จา้งเหมาตรวจวัดสายตาพร้อมประกอบแว่นตา 90,000.00          90,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบุญลือการแว่น เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สก7/2563 ลว.17 มนีาคม 2563

25 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 460.00              460.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านออ๋ ไอเดีย

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ40/2563 ลว 30 มนีาคม 2563

24 จดัซื อวัสดุส านักงานกองการศึกษา  จ านวน  9  รายการ 4,975.00            4,975.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดั ม ที เคร่ืองเขยีน เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ41/2563 ลว 30 มนีาคม 2563

23 จดัซื อทรายละเอยีดท าสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  ศพด.บ้านหว้ยทราย 19,500.00          19,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เต็งสุวรรณ์

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ38/2563 ลว30 มนีาคม 2563

22 จดัซื อวัสดุท าสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  ศพด.บ้านหว้ยทราย  จ านวน 
 4 รายการ

24,200.00          24,200.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายเขม็ทอง  ลอองศรี เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ39/2563 ลว 30 มนีาคม 2563

21 จดัซื ออปุกรณ์ท าสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  ศพด.บ้านหว้ยทราย 12,415.00          12,415.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.รังสุวรรณค้าวัสดุ

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ36/2563 ลว 30 มนีาคม 2563

20 จดัซื อวัสดุท าสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านหว้ยทราย จ านวน  2 รายการ 11,920.00          11,920.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุนิสาพานิช เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ37/2563 ลว 30 มนีาคม 2563

19 จดัซื อชุดอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรียน DLTV ศพด.บ้านหว้ยทราย 30,700.00          30,700.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์แอนอิเล็คตริค



ราคาทีเ่สนอ 19,700 บาท
นางจ ารัส รินสอน

ราคาทีเ่สนอ 3,000 บาท
ร้านทองสุขการพิมพ์ ร้านทองสุขการพิมพ์

ราคาทีเ่สนอ 7,300 บาท
นายพงศ์สรร พิมพ์วันธา

ราคาทีเ่สนอ 6,500 บาท
ร้านบีน  าแขง็

ราคาทีเ่สนอ 2,240 บาท
ปัม๊จ ารัส รินสอน

ราคาทีเ่สนอ 12,900 บาท
น.ส.สุนิสา  เชื อบุญมี

ราคาทีเ่สนอ 10,000 บาท
บ.แอดไวซ์ บึงสามพัน จ ากดั
ราคาทีเ่สนอ 38,475 บาท
นางสาวกณันิกา  พันธุมาส
ราคาทีเ่สนอ 28,480 บาท

นายธงชัย  คงถาวรสุข
ราคาทีเ่สนอ 1,190 บาท

นายฉลอง  นาดี
ราคาทีเ่สนอ 87,000 บาท

นางส้มลิ ม  ส าราญพันธ์
ราคาทีเ่สนอ 3,840 บาท

น.ส.กณันิกา  พนัธุมาส

ราคาทีเ่สนอ 35,155 บาท
นายสราวุธ  เจยีมพลับ

ราคาทีเ่สนอ  6,980 บาท
น.ส.จ ารัส  รินสอน

ราคาทีเ่สนอ 18 บาท
นายภูริวัฒน์  บริบูรณ์

ราคาทีเ่สนอ 490 บาท
นายธนิตศักด์ิ  ภูวเลิศหรัิญวดี

ราคาทีเ่สนอ 4980 บาท
นายฉตัรชัย  ชมภูนุช

ราคาทีเ่สนอ 5,371.40 บาท
นางเพญ็  สอนนิล

ราคาทีเ่สนอ 9,750 บาท
นางพรทิพา  ไม้หอม

ราคาทีเ่สนอ 7,500 บาท
นางสาวนิตยา  กมขนุทด
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

นายพชรพล ทองทับ
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

นายสมภาร  ชอบนา
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป52/2563 ลว. 31 มนีาคม 256346 จดัซื อน  ามนัเชื อเพลิง ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563 12,900.00          12,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ปัม๊จ ารัส รินสอน

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป50/2563 ลว. 10 มนีาคม 2563

45 จดัซื อน  าด่ืม ประจ าเดือน เมษายน 2563 1,320.00            1,320.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบีน  าแขง็ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป51/2563 ลว. 31 มนีาคม 2563

44 จดัซื อน  ายาเคมเีพือ่ใช้ในโครงการฝึกซ้อมแผนระงับอคัคีภัย ประจ าปี 
2563

6,500.00            6,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงศ์สรร พิมพ์วันธา

สป48/2563 ลว. 10 มนีาคม 2563

43 จดัซื ออปุกรณ์โครงการอาสาสมคัรป้องกนัไฟป่า ประจ าปี 2563 7,700.00            7,700.00           วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป49/2563 ลว. 10 มนีาคม 2563

42 จดัซื อน  ามนัเชื อเพลิงเพือ่ใช้ในโครงการฝึกซ้อมแผนระงับอคัคีภัย 
ประจ าปี 2563

3,000.00            3,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางจ ารัส รินสอน เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

41 จดัซื อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 19,700.00          19,700.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุกจิ มลูสา เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป47/2563 ลว. 10 มนีาคม 2563

47 จดัซื อวัสดุจดัท าหน้ากากอนามยัชนิดผ้าตามโครงการเฝ้าระวังโรคไวรัส
โคโรนา2019

10,000.00          10,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุนิสา  เชื อบุญมี เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ18/2563 ลว.5  มนีาคม 2563

48 จดัซื อวัสดุจดัท าหน้ากากอนามยัชนิดผ้าตามโครงการเฝ้าระวังโรคไวรัส
โคโรนา2019

38,475.00          38,475.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ์ บึงสามพัน จ ากดั เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ19/2563 ลว.12  มนีาคม 2563

49 จดัซื อวัสดุจดัท าหน้ากากอนามยัชนิดผ้าตามโครงการเฝ้าระวังโรคไวรัส
โคโรนา2019

28,480.00          28,480.00         วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.กนัณิกา  พันธุมาส เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ20/2563 ลว.12  มนีาคม 2563

50 จดัซื อวัสดุการแพทย์ใช้ส าหรับรถฉกุเฉนิ 4,190.00            4,190.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายธงชัย  คงถาวรสุข เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ21/2563 ลว.16  มนีาคม 2563

51 จดัซื อวัคซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า 87,000.00          87,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉลอง  นาดี เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ21/2563 ลว.16  มนีาคม 2563

52 จดัซื อน  าด่ืมตามโครงการควบคุมและป้องกนัโรคไวรัสโคโรนา 2019 3,840.00            3,840.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางส้มลิ ม  ส าราญพันธ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ22/2563 ลว.17  มนีาคม 2563

53 จดัซื อวัสดุจดัท าหน้ากากอนามยัชนิดผ้าตามโครงการเฝ้าระวังโรคไวรัส
โคโรนา2019

35,155.00          35,155.00         วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.กณันิกา  พันธุมาส เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ23/2563 ลว.15  มนีาคม 2563

54 จดัซื อวัสดุอปุกรณ์ 4 รายการ ตามโครงการควบคุมและป้องกนัโรค
ไวรัสโคโรนา 2019

6,980.00            6,980.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสราวุธ  เจยีมพลับ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ24/2563 ลว.30  มนีาคม 2563

55 จดัซือน  ามนัเชื อเพลิงประจ าเดือนเมษายน 2563 18,500.00          18,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจ ารัส  รินสอน เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ25/2563 ลว.31  มนีาคม 2563

56 จา้งเหมาท าป้ายโครงการควบคุมและป้องกนัโรคไวรัสโคโรนา 2019 490.00              490.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นายภูริวัฒน์  บริบูรณ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ74/2563 ลว.5  มนีาคม 2563

57 จา้งเหมาบ ารุงและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 4,980.00            4,980.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนิตศักด์ิ  ภูวเลิศหรัิญวดี เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ75/2563 ลว.10  มนีาคม 2563

58 จา้งเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน 450.00              450.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉตัรชัย  ชมภูนุช เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ89/2563 ลว.12  มนีาคม 2563

59 จา้งเหมาเย็บผ้าหน้ากากอนามยั ชนิดผ้าตามโครงการควบคุมและ
ป้องกนัไวรัสโคโรนา 2019

9,750.00            9,750.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางเพ็ญ  สอนนิล เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ90/2563 ลว.17  มนีาคม 2563

60 จา้งเหมาเย็บผ้าหน้ากากอนามยั ชนิดผ้าตามโครงการควบคุมและ
ป้องกนัไวรัสโคโรนา 2019

7,500.00            7,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางพรทิพา  ไมห้อม เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ91/2563 ลว.24  มนีาคม 2563

61 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปกองสาธารณสุข ประจ าเดือน เมษายน 2563 
ราย นางสาวนิตยา  กมขนุทด

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา  กมขนุทด เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ92/2563 ลว.31  มนีาคม 2563

62 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปกองสาธารณสุข ประจ าเดือน เมษายน 2563 
ราย นายพชรพล  ทองทับ

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายพชรพล  ทองทับ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ93/2563 ลว.31  มนีาคม 2563

63 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปกองสาธารณสุข ประจ าเดือน เมษายน 2563 
ราย นายสมภาร  ชอบนา

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมภาร  ชอบนา เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ94/2563 ลว.31  มนีาคม 2563



นายอ านาจ  แท่นน้อย
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

นายสุคนธ์  จนัสดี
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

นายพรศักด์ิ  มาเยาะ
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

นายอนันท์  ค าศรี
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

นายสมบัติ  กลุฉวะ
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
นายก าพันธ์  สิงหเ์ถือ่น

ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
นายวีรชาติ  กลมเกลี ยง

ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
น.ส.วิภาลัย  ดุสิต

ราคาทีเ่สนอ 6,300 บาท
นางสาวอรอมุา  สมบูรณ์
ราคาทีเ่สนอ 6,300 บาท

นางสาวก าไร  สุขแจม่
ราคาทีเ่สนอ 6,300 บาท

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

จดัซื อครุภัณฑ์ 3 รายการ 29,800.00          29,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุนิสาพาณิชย์ ร้านสุนิสาพาณิชย์ กช-7/2563 ลว. 6 ม.ค. 2563
ราคาทีเ่สนอ 29,800 บาท (ใบส่ังซื อ)

3,470.00            3,470.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ อูค่งคา นายสมศักด์ิ อูค่งคา
ราคาทีเ่สนอ 3,470 บาท

ร้านพีพีเทรดดิ ง
ราคาทีเ่สนอ 19,733

ร้านแสงทองวัสดุ
ราคาทีเ่สนอ 1,677 บาท

1,200.00            1,200.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ ร่องลึก นางวันเพ็ญ ร่องลึก
ราคาทีเ่สนอ 1,200 บาท
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     กช-8/2563 ลว. 30 ม.ค. 2563      
      (ใบส่ังซื อ)

78 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองวัสดุ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

จา้งเหมาเปล่ียนประตูกระจกด้านหลัง อบต.วังพิกลุ เนือ่งจากแตกช ารุด เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

     กช-19/2563 ลว. 31 ม.ค. 2563    
       (ใบส่ังจา้ง)

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

จดัซื อวัสดุส านักงาน 8 รายการ 19,733.00          19,733.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพีพีเทรดดิ ง เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

จดัซื อวัสดุกอ่สร้าง 2 รายการ 1,677.00            1,677.00           

           โครงการจดัซื อหนิคลุกพร้อมกลบหลุม หมูท่ี ่4                 
(กรณีจา่ยขาดเงินสะสม)

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

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

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

จา้งเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู ทะเบียน 
กค 2501 พช

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

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

64 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปกองสาธารณสุข ประจ าเดือน เมษายน 2563 
ราย นายอ านาจ  แท่นน้อย

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายอ านาจ  แท่นน้อย เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ95/2563 ลว.31  มนีาคม 2563

65 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปกองสาธารณสุข ประจ าเดือน เมษายน 2563 
ราย นายสุคนธ์  จนัสดี

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุคนธ์  จนัสดี เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ96/2563 ลว.31  มนีาคม 2563

66 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปกองสาธารณสุข ประจ าเดือน เมษายน 2563 
ราย นายพรศักด์ิ  มาเยาะ

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายพรศักด์ิ  มาเยาะ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ97/2563 ลว.31  มนีาคม 2563

67 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปกองสาธารณสุข ประจ าเดือน เมษายน 2563 
ราย นายอนันท์  ค าศรี

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนันท์  ค าศรี เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ98/2563 ลว.31  มนีาคม 2563

68 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปกองสาธารณสุข ประจ าเดือน เมษายน 2563 
ราย นายสมบัติ  กลุฉวะ

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบัติ  กลุฉวะ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ99/2563 ลว.31  มนีาคม 2563

69 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปกองสาธารณสุข ประจ าเดือน เมษายน 2563 
ราย นายก าพันธ์  สิงหเ์ถือ่น

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายก าพันธ์  สิงหเ์ถือ่น เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ100/2563 ลว.31 มนีาคม 2563

70 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปกองสาธารณสุข ประจ าเดือน เมษายน 2563 
ราย นายวีรชาติ  กลมเกลี ยง

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีรชาติ  กลมเกลี ยง เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ101/2563 ลว.31  มนีาคม 2563

71 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปกองสาธารณสุข ประจ าเดือน เมษายน 2563 
ราย นางสาววิภาลัย  ดุสิต

6,300.00            6,300.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.วิภาลัย  ดุสิต เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ102/2563 ลว.31 มนีาคม 2563

72 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปกองสาธารณสุข ประจ าเดือน เมษายน 2563 
ราย นางสาวอรอมุา  สมบูรณ์

6,300.00            6,300.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรอมุา  สมบูรณ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ103/2563 ลว.31  มนีาคม 2563

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ104/2563 ลว.31  มนีาคม 256373 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปกองสาธารณสุข ประจ าเดือน เมษายน 2563 
ราย นางสาวก าไร  สุขแจม่

6,300.00            6,300.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวก าไร  สุขแจม่


