
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

ร้านซีทีไอที เซอร์วิส
ราคาที่เสนอ 2,450 บาท

หจก.ผลสว่างพานิช
ราคาที่เสนอ 6,480 บาท

ร้านด้ัมที เคร่ืองเขยีน
ราคาที่เสนอ 2,012 บาท
นางสาวช่อทิพย์ จ่างกนั

ราคาที่เสนอ 9,000 บาท
ร้านพีพี เทรดด้ิง

ราคาที่เสนอ 6,285 บาท
ร้านสมบรูณ์มอเตอร์

ราคาที่เสนอ 1,770 บาท
ร้านสุรสีหค์รุภัณฑ์

ราคาที่เสนอ 13,600 บาท
นายพรหมประธาน แปรสนม
ราคาที่เสนอ 2,100 บาท

บ.สันติอซูีซุ (สาขาบงึสามพัน)
ราคาที่เสนอ 20,198.28 บาท

นายพิชิต รอดกล่่า
ราคาที่เสนอ 4,500 บาท
หจก.อาร์ซีคอมพิวเตอร์

ราคาที่เสนอ 29,700 บาท
นายจักรพันธ์ วงษ์ภักดี

ราคาที่เสนอ 1,500 บาท
นายภูริวัฒ บริบรูณ์

ราคาที่เสนอ 320 บาท
นายภูริวัฒ บริบรูณ์

ราคาที่เสนอ 460 บาท
นายพงศธร สืบสิงห์

ราคาที่เสนอ 1,000 บาท
ร้านด้ัมทีเคร่ืองเขยีน

ราคาที่เสนอ 4,754 บาท
จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,200.00            5,200.00           ร้านสมบรูณ์มอเตอร์ ร้านสมบรูณ์มอเตอร์

ราคาที่เสนอ 5,200 บาท
หจก.ผลสว่างพานิช

ราคาที่เสนอ 3,698 บาท
นางเบญญานิช ภานิช

ราคาที่เสนอ 3,250 บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สป56/2563 ลว. 7 เมษายน 2563

สป57/2563 ลว. 9 เมษายน 2563

17 วิธีเฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สป55/2563 ลว. 2 เมษายน 2563

18 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน  ( ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อ่าเภอบงึสามพัน ) 3,698.00            3,698.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานิช

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สป76/2563 ลว. 27 เมษายน 2563

16 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 4,754.00            4,754.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านด้ัมทีเคร่ืองเขยีน เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สป54/2563 ลว. 2 เมษายน 2563

15 จ้างเหมาดูดส้วม 1,000.00            1,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงศธร สืบสิงห์

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สป74/2563 ลว. 24 เมษายน 2563

14 จ้างเหมาจัดท่าปา้ยไวนิลโครงการเศรษฐกจิพอเพียงตามแนวทาง
พระราชด่าริ ประจ่าปงีบประมาณ 2563

460.00               460.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นายภูริวัฒ บริบรูณ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สป75/2563 ลว. 24 เมษายน 2563

13 จ้างเหมาจัดท่าปา้ยไวนิลโครงการปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกยีรติ     
ประจ่าป ี2563

320.00               320.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นายภูริวัฒ บริบรูณ์

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สป72/2563 ลว. 20 เมษายน 2563

12 จ้างเหมาตัดหญ้า โครงการปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกยีรติ             
ประจ่าป ี2563

1,500.00            1,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายจักรพันธ์ วงษ์ภักดี เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สป73/2563 ลว. 24 เมษายน 2563

11 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปดิ 29,700.00          29,700.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ซีคอมพิวเตอร์

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สป70/2563 ลว. 14 เมษายน 2563

10 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ่าเดือน เมษายน 2563 4,500.00            4,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายพิชิต รอดกล่่า เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สป71/2563 ลว. 16 เมษายน 2563

9 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบยีน บพ-8914 20,198.28          20,198.28         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สันติอซูีซุ (สาขาบงึสามพัน)

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สป68/2563 ลว. 8 เมษายน 2563

8 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 2,100.00            2,100.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายพรหมประธาน แปรสนม เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สป69/2563 ลว. 10 เมษายน 2563

7 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองถา่ยเอกสาร 13,600.00          13,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุรสีหค์รุภัณฑ์

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
เสนอราคาต่่าสุด

กค11/2563 ลว. 24 เมษายน 2563

6 จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ กรต-635 1,770.00            1,770.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมบรูณ์มอเตอร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สป67/2563 ลว. 2 เมษายน 2563

5 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน โครงการจัดท่าแผนที่ภาษีฯ จ่านวน 3 รายการ 6,285.00            6,285.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพีพี เทรดด้ิง

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
เสนอราคาต่่าสุด

กค10/2563 ลว. 10 เมษายน 2563

4 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ่าเดือน พฤษภาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวช่อทิพย์ จ่างกนั เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
เสนอราคาต่่าสุด

กค34/2563 ลว. 30 เมษายน 2563

3 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน จ่านวน 1 รายการ 2,012.00            2,012.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านด้ัมที เคร่ืองเขยีน

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

กค33/2563 ลว. 8 เมษายน 2563

2 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน จ่านวน 1 รายการ 6,480.00            6,480.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานิช เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

กค9/2563 ลว. 2 เมษายน 2563

1 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินและคอมพิวเตอร์ 2,450.00            2,450.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านซีทีไอที เซอร์วิส

                                              แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563

19 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,250.00            3,250.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางเบญญานิช ภานิช เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลวังพิกุล อ ำเภอบึงสำมพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 1 - 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563



ร้านซีทีไอทีเซอร์วิส
ราคาที่เสนอ 1,560 บาท

ร้านด้ัมทีเคร่ืองเขยีน
ราคาที่เสนอ 4,965 บาท

ร้านสมบรูณ์มอเตอร์
ราคาที่เสนอ 3,500 บาท

น.ส.กณันิกา พันธุมาส
ราคาที่เสนอ 6,000 บาท

นายพงศธร สืบสิงห์
ราคาที่เสนอ 1,000 บาท
บริษัทแอดไวซ์บงึสามพัน
ราคาที่เสนอ 6,000 บาท

นายวิทูล จันทร์ดี
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

นายพิชิตต รอดกล่่า
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

นางพจสภร ศรีทับทิม
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

น.ส.จีระภา จันนารี
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท
น.ส.อณัศยา สงวนพันธ์

ราคาที่เสนอ 9,000 บาท
ร้านบน่้ีาแขง็

ราคาที่เสนอ 1,440 บาท
ร้านวัง ดีไซน์

ราคาที่เสนอ 460 บาท
ร้านสุรสีหค์รุภัณฑ์

ราคาที่เสนอ 5,400 บาท
ร้านวัง ดีไซน์

ราคาที่เสนอ 460 บาท
นางสาวทิพย์สุดา  สุ่มหอม
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท
น.ส.ณฐพร  เนตสุวรรณ์

ราคาที่เสนอ 9,000 บาท
น.ส.สุดารัตน์  สุขแจ่ม

ราคาที่เสนอ 9,000 บาท
น.ส.เบญจมาศ  พันธ์จันทร์
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท
น.ส.จันทร์แรม สอนศิลป์
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท
น.ส.น่้าออ้ย  กระบวนรัตน์
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

น.ส.สุภานัน  แปน้แกว้
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

นางรจนา แปน้ฝ้าย
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

กศ85/2563 ลว.30 เมษายน 256342 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ่าเดือนพฤษภาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางรจนา แปน้ฝ้าย

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

กศ82/2563 ลว.30 เมษายน 2563

41 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ่าเดือนพฤษภาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุภานัน  แปน้แกว้ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

กศ84/2563 ลว.30 เมษายน 2563

39 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ่าเดือนพฤษภาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จันทร์แรม สอนศิลป์

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

กศ80/2563 ลว.30 เมษายน 2563

38 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ่าเดือนพฤษภาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจมาศ  พันธ์จันทร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

กศ81/2563 ลว.30 เมษายน 2563

37 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ่าเดือนพฤษภาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุดารัตน์  สุขแจ่ม

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สก14/2563 ลว.30 เม.ย.63

36 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ่าเดือนพฤษภาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐพร  เนตสุวรรณ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

กศ79/2563 ลว.30 เมษายน 2563

35 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ่าเดือน พฤษภาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวทิพย์สุดา  สุ่มหอม

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สก5/2563 ลว.7 เม.ย.63

34 จ้างเหมาจัดท่าปา้ยประชาสัมพันธ์ จัดบริการช่วยเหลือลงทะเบยีน "เรา
ไมท่ิ้งกนั" เพือ่รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

460.00               460.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัง ดีไซน์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สก9/2563 ลว.20 เม.ย.63

33 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,400.00            5,400.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุรสีหค์รุภัณฑ์

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สป62/2563 ลว. 30 เมษายน 2563

32 จ้างเหมาจัดท่าปา้ยไวนิลแจกแว่นตา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่มี
ปญัหาทางสายตา

460.00               460.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัง ดีไซน์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สก8/2563 ลว.3 เม.ย.63

31 จัดซ้ือน่้าด่ืม ประจ่าเดือน พฤษภาคม 2563 1,440.00            1,440.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบน่้ีาแขง็

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สป81/2563 ลว. 30 เมษายน 2563

30 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ่าเดือน พฤษภาคม 2563                    
( ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อ่าเภอบงึสามพัน )

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

สป82/2563 ลว. 30 เมษายน 2563

29 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ่าเดือน พฤษภาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จีระภา จันนารี

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สป79/2563 ลว. 30 เมษายน 2563

28 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ่าเดือน พฤษภาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางพจสภร ศรีทับทิม เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สป80/2563 ลว. 30 เมษายน 2563

27 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ่าเดือน พฤษภาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายพิขติ รอดกล่่า

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สป77/2563 ลว. 29 เมษายน 2565

26 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ่าเดือน พฤษภาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิทูล จันทร์ดี เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สป78/2563 ลว. 30 เมษายน 2563

25 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,297.00            1,297.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทแอดไวซ์บงึสามพัน

สป61/2563 ลว. 24 เมษายน 2563

24 จา้งเหมาดูดส้วม 1,000.00            1,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงศธร สืบสิงห์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สป76/2563 ลว. 27 เมษายน 2564

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สป60/2563 ลว. 21 เมษายน 2563

จัดซ้ือวัดุส่านักงาน

23 จดัซ้ือวัสดุ-อปุกรณ์ เพือ่ใช้ในโครงการเศรษฐกจิพอเพยีง 6,000.00            6,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.กณันิกา พันธมาส เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

22 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,500.00            3,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมบรูณ์มอเตอร์

4,965.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านด้ัมทีเคร่ืองเขยีน เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สป59/2563 ลว. 13 เมษายน 2563

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สป58/2563 ลว. 9 เมษายน 256320 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,560.00            1,560.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านซีทีไอทีเซอร์วิส

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

กศ83/2563 ลว.30 เมษายน 2563
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40 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ่าเดือนพฤษภาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.น่้าออ้ย  กระบวนรัตน์

4,965.00            



นายชัยยุทธ์ สิงหะเทพ
ราคาที่เสนอ 7,000 บาท

หจก.เกบ็ ทรัพย์ เพิม่
ราคาที่เสนอ 2,690,000 บาท

ร้านเจทูไซน์ 
ราคาที่เสนอ 440 บาท

ร้านแสงทองวัสดุ
ราคาที่เสนอ 2,650 บาท

ร้านอู่คงคาเซอร์วิส
ราคาที่เสนอ 5,610 บาท
นายสายชล จันทร์อนิทร์

ราคาที่เสนอ 199,000บาท
นายเพ็ชร บตุรวรรณ์

ราคาที่เสนอ 400,000 บาท
นายเพ็ชร บตุรวรรณ์

ราคาที่เสนอ 370,000 บาท
นางสาวมณเฑียร  มสิุพรม

ราคาที่เสนอ 7,200 บาท
นางส้มล้ิม  ส่าราญพันธ์

ราคาที่เสนอ 10,026 บาท
นายฉลอง  นาดี

ราคาที่เสนอ 1,100 บาท
นายภูริวัฒน์  บริบรูณ์

ราคาที่เสนอ 720 บาท
นายสุพจน์  แซ่อุ่น

ราคาที่เสนอ 4,750 บาท
นายธรภณ  รังสุวรรณ

ราคาที่เสนอ 2,200 บาท
นายณัฐนันท์  ย้ิมคง

ราคาที่เสนอ 11,300 บาท
นายสมชาย  พัฒนะสันติ
ราคาที่เสนอ 7,400 บาท
นายธนิตศักด์ิ  ภูวเลิศหรัิญ
ราคาที่เสนอ  4,950บาท
บ.โตโยต้า(สาขาบงึสามพัน)

ราคาที่เสนอ 6,868.01 บาท
นายส่าเนียง  ใจศรี

ราคาที่เสนอ 27,000 บาท
บ.สันติอซูีซุ(สาขาบงึสามพัน)
ราคาที่เสนอ 7,901.42 บาท
บ.โตโยต้า(สาขาบงึสามพัน)

ราคาที่เสนอ 5,371.40 บาท
นายธนิตศักด์ิ  ภูวเลิศหรัิญ
ราคาที่เสนอ 2,890 บาท

65 จัดซ้ือวัสดุเพือ่ใช้ในโครงการเฝ้าระวังและปอ้งกนัโรคไวรัสโคโรนา 2019 20,460.00          20,460.00         น.ส.ชวัลพัชร  ไทยวัฒนาตระกลู น.ส.ชวัลพัชร  ไทยวัฒนาตระกลู
2019 (แอลกอฮอล์เจล) ราคาที่เสนอ 20,460 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง

สธ110/2563 ลว.28 เมษายน 2563เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และบริหารพสัดุภาครัฐ 2560 ข้อ 79 วรรค 2

นายธนิตศักด์ิ  ภูวิเลิศหรัิญวิธีเฉพาะเจาะจง2,890.00           2,890.00            จ้างเหมาบ่ารุงและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะสีฟ้าทะเบยีน 82-2897 
และสีชมพู ทะเบยีน 82-8368

64

สธ17/2563 ลว.13 เมษายน 2563เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

นางสาวมณเฑียร  มสิุพรมวิธีเฉพาะเจาะจง7,200.00           7,200.00            จัดซ้ืออาหารกลางวัน(ขา้วกล่องจ่านวน 18 วัน) เพือ่สนับสนุนการต้ัง
ด่านในการเฝ้าระวังควบคุมการระบาดของโรค COVID-19

51

นางส้มล้ิม  ส่าราญพันธ์วิธีเฉพาะเจาะจง10,026.00         10,026.00          จัดซ้ือน่้าด่ืมเพือ่สนับสนุนการต้ังด่านในการเฝ้าระวังควบคุมการระบาด
ของโรค COVID-19

52

สธ29/2563 ลว.13 เมษายน 2563เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

นายฉลอง  นาดีวิธีเฉพาะเจาะจง1,100.00           1,100.00            จัดซ้ือสปอตไลท์มอืถอื 12 V ใช้กบัแบตเตอร่ีรถยนต์ เพือ่สนับสนุนการ
ต้ังด่านในการเฝ้าระวังควบคุมการระบาดของโรค COVID-19

53

สธ28/2563 ลว.28 เมษายน 2563เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

นายภูริวัฒน์  บริบรูณ์วิธีเฉพาะเจาะจง720.00              720.00               จัดซ้ือสติกเกอร์ติดถงัขยะติดเชื้อ(ส่าหรับทิ้งหน้ากากอนามยัและ
หน้ากากผ้า)

54

สธ31/2563 ลว.21 เมษายน 2563เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

นายสุพจน์  แซ่อุ่นวิธีเฉพาะเจาะจง4,750.00           4,750.00            จัดซ้ือถงุขยะติดเชื้อ(ส่าหรับทิ้งหน้ากากอนามยัและหน้ากากผ้า )55

สธ30/2563 ลว.21 เมษายน 2563เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

นายธรภณ  รังสุวรรณวิธีเฉพาะเจาะจง2,200.00           2,200.00            จัดซ้ือสีส่าหรับทาถงัขยะติดเชื้อ(ส่าหรับทิ้งหน้ากากอนามยัและ
หน้ากากผ้า)

56

สธ33/2563 ลว.29 เมษายน 2563เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

นายณัฐนันท์  ย้ิมคงวิธีเฉพาะเจาะจง11,300.00         11,300.00          จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน จ่านวน 12 รายการ57

สธ32/2563 ลว.21 เมษายน 2563เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

นายสมชาย  พัฒนะสันติวิธีเฉพาะเจาะจง7,400.00           7,400.00            จัดซ้ือหมกึปร้ินเตอร์ จ่านวน 4 กล่อง58

สธ105/2563 ลว.13 เมษายน 2563เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

นายธนิตศักด์ิ  ภูวเลิศหรัิญวิธีเฉพาะเจาะจง4,950.00           4,950.00            จ้างเหมาบ่ารุงและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะสีฟ้า ทะเบยีน 82-289759

สธ34/2563 ลว.29 เมษายน 2563เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

บ.โตโยต้า(สาขาบงึสามพัน)วิธีเฉพาะเจาะจง6,868.01           6,868.01            จ้างเหมาบ่ารุงและซ่อมแซมรถฉกุเฉนิ ทะเบยีน กจ-2773 เพชรบรูณ์60

สธ107/2563 ลว.24 เมษายน 2563เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

นายส่าเนียง  ใจศรีวิธีเฉพาะเจาะจง27,000.00         27,000.00          จ้างเหมาปรับเกล่ียบอ่ขยะ61

สธ106/2563 ลว.22 เมษายน 2563เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

บ.สันติอซูีซุ(สาขาบงึสามพัน)วิธีเฉพาะเจาะจง7,901.42           7,901.42            จ้างเหมาบ่ารุงและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะสีเขยีว ทะเบยีน 82-836862

สธ109/2563 ลว.28 เมษายน 2563เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

บ.โตโยต้า(สาขาบงึสามพัน)วิธีเฉพาะเจาะจง5,371.40           5,371.40            

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

กช42/2563 ลว.29 เมษายน 2563 
(สัญญาจ้าง)

จ้างเหมาบ่ารุงรักษาซ่อมแซมรถฉกุเฉนิ63

สธ108/2563 ลว.28 เมษายน 2563เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

50 โครงการกอ่สร้างผนังกั้นน่้าคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองหว้ยทราย         
 หมู่ที่ 4 ต่าบลวังพิกลุ

370,000.00        374,154.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายเพ็ชร บตุรวรรณ์

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

กช40/2563 ลว.29 เมษายน 2563 
(สัญญาจ้าง)

49 โครงการกอ่สร้างผนังกั้นน่้าคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองหนองไทร         
 หมู่ที่ 2 ต่าบลวังพิกลุ

400,000.00        404,401.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายเพ็ชร บตุรวรรณ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

กช41/2563 ลว.29เมษายน 2563 
(สัญญาจ้าง)

48 โครงการซ่อมแซมบริเวณด้านท้ายน่้าของถนนน่้าล้นผ่าน หมู่ที่ 14 
ต่าบลวังพิกลุ

199,000.00        199,383.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายสายชล จันทร์อนิทร์

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

กช17/2563 ลว.10เมษายน2563 
(ใบส่ังซ้ือ)

47 จ้างเหมาบ่ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู      เลข
ทะเบยีน กค 2501 เพชรบรูณ์ 

 (งานเปล่ียนถา่ยน่้ามนัเคร่ือง,ล้างแอร์,ซ่อมถงัน่้ามนัเชื้อเพลิง)

5,610.00            5,610.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอู่คงคาเซอร์วิส เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

กช29/2563 ลว. 24 เมษายน 2563 
(ใบส่ังจ้าง)

46                  จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ่านวน 5 รายการ                       
( เพือ่ใช้ในงานซ่อมหอ้งน่้าขององค์การบริหารส่วนต่าบลวังพิกลุ )

2,650.00            2,650.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองวัสดุ

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

กช39/2563 ลว.1 เมษายน 2563  
(สัญญาจ้าง)

45 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน (ตรายาง) 440.00               440.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเจทูไซน์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

กช16/2563 ลว. 7 เมษายน 2563 
(ใบส่ังซ้ือ)

44 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 
บา้นหนองทรายกลอย

2,690,000.00     -                    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เกบ็ ทรัพย์ เพิม่

43 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ่าเดือนพฤษภาคม 2563 7,000.00            7,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยยุทธ์ สิงหะเทพ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

กศ86/2563 ลว.30 เมษายน 2563



นายธงชัย  คงถาวรสุข
ราคาที่เสนอ 3,895 บาท

นายชัชวาลย์ รุ่งนาค
ราคาที่เสนอ 6,895 บาท

นายภูริวัฒน์  บริบรูณ์
ราคาที่เสนอ 4,104 บาท
นางสาวสุนิสา  เชื้อบญุมี

ราคาที่เสนอ 15,950 บาท
นางสาวนิตยา  กมขนุทด
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

นายพชรพล  ทองทับ
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

นายอนันท์  ค่าศรี
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

นายสมภาร  ชอบนา
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

นายสุคนธ์  จันสดี
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

นายพรศักด์ิ  มาเยาะ
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

นายอ่านาจ  แท่นน้อย
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

นายสมบติั   กลุฉวะ
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท
นายก่าพันธ์  สิงหเ์ถื่อน

ราคาที่เสนอ 9,000 บาท
นายวีระชาติ  กลมเกล้ียง
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สธ120/2563 ลว.30 เมษายน 526379 จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองสาธารณสุข ประจ่าเดือน พฤษภาคม 2563 
 ราย นายวีระชาติ  กลมเกล้ียง

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีระชาติ  กลมเกล้ียง

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สธ118/2563 ลว.30 เมษายน 2563

78 จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองสาธารณสุข ประจ่าเดือน พฤษภาคม 2563 
 ราย นายก่าพันธ์  สิงเถื่อน

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายก่าพันธ์  สิงหเ์ถื่อน เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สธ119/2563 ลว.30 เมษายน 2563

77 จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองสาธารณสุข ประจ่าเดือน พฤษภาคม 2563 
 ราย นายสมบติั  กลุฉวะ

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบติั  กลุฉวะ

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองสาธารณสุข ประจ่าเดือน พฤษภาคม 2563 
 ราย นายพรศักด์ิ  มาเยาะ

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง สธ116/2563 ลว.30 เมษายน 2563

76 จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองสาธารณสุข ประจ่าเดือน พฤษภาคม 2563 
 ราย นายอ่านาจ  แท่นน้อย

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายอ่านาจ  แท่นน้อย เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สธ117/2563 ลว.30 เมษายน 2563

75 นายพรศักด์ิ  มาเยาะ

73 จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองสาธารณสุข ประจ่าเดือน พฤษภาคม 2563 
 ราย นายสมภาร  ชอบนา

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมภาร  ชอบนา

จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองสาธารณสุข ประจ่าเดือน พฤษภาคม 2563 
 ราย นางสาวนิตยา  กมขนุทด

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สธ113/2563 ลว.30 เมษายน 256372 จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองสาธารณสุข ประจ่าเดือน พฤษภาคม 2563 
 ราย นายอนันท์  ค่าศรี

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนันท์  ค่าศรี

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สธ111/2563 ลว.30 เมษายน 2563

71 จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองสาธารณสุข ประจ่าเดือน พฤษภาคม 2563 
 ราย นายพชรพล  ทองทับ

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายพชรพล  ทองทับ เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สธ112/2563 ลว.30 เมษายน 563

70 นางสาวนิตยา  กมขนุทด

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และบริหารพสัดุภาครัฐ 2560 ข้อ 79 วรรค 2

69 จัดซ้ือวัสดุเพือ่ใช้ในโครงการเฝ้าระวังและปอ้งกนัโรคไวรัสโคโรนา 
2019 (อา่งล้างมอื,เจลแอลกอฮอล์,ยางยืด)

15,950.00          15,950.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา  เชื้อบญุมี เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และบริหารพสัดุภาครัฐ 2560 ข้อ 79 วรรค 2

68 จัดซ้ือปา้ยไวนิลเพือ่ใช้โครงการเฝ้าระวังและปอ้งกนัโรคไวรัสโคโรนา 
2019

4,101.00            4,104.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายภูริวฒน์  บริบรูณ์

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และบริหารพสัดุภาครัฐ 2560 ข้อ 79 วรรค 2

67 จัดซ้ือปา้ยไวนิลเพือ่ใช้โครงการเฝ้าระวังและปอ้งกนัโรคไวรัสโคโรนา 
2019

6,042.00            6,042.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัชวาลย์  รุ่งนาค เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และบริหารพสัดุภาครัฐ 2560 ข้อ 79 วรรค 2

66 จัดซ้ือวัสดุเพือ่ใช้ในโครงการเฝ้าระวังและปอ้งกนัโรคไวรัสโคโรนา 
2019 (ถงุส่าหรับแพคหน้ากากผ้า)

3,895.00            3,895.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายธงชัย  คงถาวรสุข

เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สธ114/2563 ลว.30เมษายน 2563

74 จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองสาธารณสุข ประจ่าเดือน พฤษภาคม 2563 
 ราย นายสุคนธ์  จันสดี

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุคนธ์  จันสดี เปน็ผู้มคุีณสมบติัตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่่าสุด

สธ115/2563 ลว.30 เมษายน 2563


