
แบบ สขร. 1

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

ร้านซีทีไอที เซอร์วิส
ราคาทีเ่สนอ 250 บาท

น.ส.ช่อทิพย์ จา่งกนั
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

ร้านสุรสีห ์ครุภัณฑ์
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

ร้านสุรสีห ์ครุภัณฑ์
ราคาทีเ่สนอ 3000 บาท

ร้านซีทีไอที เซอร์วิส
ราคาทีเ่สนอ 250 บาท
บริษัท แสงฟ้า 99 จ ากดั
ราคาทีเ่สนอ 998 บาท

ร้านซีทีไอที เซอร์วิส
ราคาทีเ่สนอ 2,400 บาท

ร้าน พีพี เทรดด้ิง
ราคาทีเ่สนอ 9,794 บาท
นางสาวทิพย์สุดา  สุ่มหอม
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

นางวีรี ศรีสุทธิสัมพันธ์
ราคาทีเ่สนอ 3,000 บาท
นางจรัลศรี  คุ้มตระกลู

ราคาทีเ่สนอ 1,000 บาท
นายพรหมประธาน  แปรสนม

ราคาทีเ่สนอ 3,000 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.น้ าออ้ย  กระบวนรัตน์
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

น.ส.สุภานัน  แป้นแกว้
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

น.ส.รจนา  แป้นฝ้าย
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ87/2563 ลว.20พฤษภาคม 256310 จา้งเหมาซ่อมแซมรถตู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งบุญเจริญ 3,000.00            3,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางวีรี  ศรีสุทธิสัมพันธ์

9 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน มถินุายน 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวทิพย์สุดา  สุ่มหอม เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สก16/2563 ลว.29 พฤษภาคม 63

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลวังพิกุล อ ำเภอบึงสำมพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที ่1 - 29 พฤษภำคม 2563

1 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ 250.00              250.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านซีทีไอที เซอร์วิส เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กค35/2563 ลว. 21 พฤษภาคม 2563

2 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน มถินุายน 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ช่อทิพย์ จา่งกนั เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กค26/2563 ลว. 29 พฤษภาคม 2563

3 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์โครงการจดัท าแผนทีภ่าษี 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านซีทีไอที เซอร์วิส เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
เสนอราคาต่ าสุด

กค12/2563 ลว. 8 พฤษภาคม 2563

4 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์หมกึปร้ิน 3,000.00            3,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุรสีห ์ครุภัณฑ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กค13/2563 ลว. 8 พฤษภาคม 2563

11 จา้งเหมาถอดเคร่ืองปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านวังพิกลุ 1,000.00            1,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางจรัลศรี  คุ้มตระกลู เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ88/2563 ลว.25 พฤษภาคม 2563

12 จา้งเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนบ้านวังพิกลุ

3,000.00            3,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายพรหมประธาน  แปรสนม เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ89/2563 ลว.27 พฤษภาคม 2563

13 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือนมถินุายน 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุดารัตน์  สุขแจม่ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ90/2563 ลว.29 พฤษภาคม 2563

14 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือนมถินุายน 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจมาศ  พันธ์จนัทร์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ91/2563 ลว.29 พฤษภาคม 2563

15 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือนมถินุายน 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จนัทร์แรม  สอนศิลป์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ92/2563 ลว.29 พฤษภาคม 2563

16 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือนมถินุายน 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.น้ าออ้ย  กระบวนรัตน์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ93/2563 ลว.29 พฤษภาคม 2563

17 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือนมถินุายน 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุภานัน  แป้นแกว้ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ94/2563 ลว.29 พฤษภาคม 2563

18 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือนมถินุายน 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.รจนา  แป้นฝ้าย เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ95/2563 ลว 29 พฤษภาคม 2563

5 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 250.00              250.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านซีทีไอที เซอร์วิส เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
เสนอราคาต่ าสุด

กค14/2563 ลว. 22 พฤษภาคม 2563

6 จดัซ้ือวัสดุในการช่วยเหลือครอบครัวผู้มรีายได้น้อย 998.00              998.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แสงฟ้า 99 จ ากดั เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สก6/2563 ลว. 7 พฤษภาคม 63

7 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,400.00            2,400.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านซีทีไอที เซอร์วิส

8 จดัซ้ือวัสดุศูนย์บริการคนพิการ 9,794.00            9,794.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พีพี เทรดด้ิง

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สก15/2563 ลว. 8 พฤษภาคม 63

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สก7/2563 ลว. 27 พฤษภาคม 63



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

นายชัยยุทธ์ สิงหะเทพ
ราคาทีเ่สนอ 7,000 บาท

บ.เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์
ราคาทีเ่สนอ 234,662.56 บาท

นางจรัลศรี  คุ้มตระกลู
ราคาทีเ่สนอ 42,000 บาท

นางส้มล้ิม ส าราญพันธ์
ราคาทีเ่สนอ 870 บาท

น.ส.ชวัลพชร ไทยวัฒนาตระกลู
ราคาทีเ่สนอ 3,500 บาท
บริษัทแอดไวซ์บึงสามพน
ราคาทีเ่สนอ 2,618บาท

นางเบญญานิช ภานิช
ราคาทีเ่สนอ 2,860 บาท
นางตรัยพร มากะเรือน

ราคาทีเ่สนอ 12,790 บาท
นางส้มล้ิม ส าราญพันธ์

ราคาทีเ่สนอ 1,340 บาท
น.ส.ชวัลพัชร ไทยวัฒนาตระกลู

ราคาทีเ่สนอ 2,300 บาท
ร้านบีน้ าแขง็

ราคาทีเ่สนอ 1,220 บาท
หจก.อาร์ซีคอมพิวเตอร์

ราคาทีเ่สนอ 47,700 บาท
นายภูริวัฒ บริบูรณ์

ราคาทีเ่สนอ 460 บาท
นายพรหมประธาน แปรสนม
ราคาทีเ่สนอ 4,700 บาท

จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า นางวีรี ศรีสุทธิสัมพันธ์
ราคาทีเ่สนอ 2,885 บาท

นายพรหมประธาน แปรสนม
ราคาทีเ่สนอ 3,400 บาท

นายพรหมประธาน แปรสนม
ราคาทีเ่สนอ 3,700 บาท

นายภูริวัฒ บริบูรณ์
ราคาทีเ่สนอ 460 บาท
นายอมรศักด์ิ ศรีเดช

ราคาทีเ่สนอ 3,200 บาท
นายสุนทร ขนัทอง

ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
นายวิทูล จนัทร์ดี

ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

สป70/2563 ลว 28 พฤษภาคม 2563

กศ42/2562 ลว 8 พฤษภาคม 2563

19 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือนมถินุายน 2563 7,000.00            7,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยยุทธ์ สิงหะเทพ

จดัซ้ือน้ าด่ืมโครงการปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกยีรติ 1,340.00            นางส้มล้ิม ส าราญพันธ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

28 จดัซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน มถินุายน  2563 2,300.00            2,300.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ชวัลพัชร ไทยวัฒนาตระกลู

สป 83/2563 ลว 1 พฤษภาคม 2563

สป71/2563ลว 29 พฤาภาคม 2562

29 จดัซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือน มถินุายน 2563 1,220.00            1,220.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบีน้ าแขง็ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป72/25632 ลว 29 พฤษภาคม 2563

นายสุนทร ขนัทอง สป91/2563 ลว 29 พฤษภาคม 2563

30 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด 47,700.00          47,700.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ซีคอมพิวเตอร์

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป90/2563 ลว 28 พฤษภาคม 2563

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

3,200.00            3,200.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายอมรศักด์ิ ศรีเดช

38 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน มถินุายน 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

460.00              460.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นายภูริวัฒ บริบูรณ์

37 จา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวัน โครงการปลูกต้นไม้

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป89/2563 ลว 28 พฤษภาคม 2563

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป86/2563 ลว 20 พฤษภาคม 2563

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป88/2563 ลว 21 พฤษภาคม 2563

33 2,885.00            2,885.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางวีรี ศรีสุทธิสัมพันธ์

35

36 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลโครงการปลูกต้นไม ้ประจ าปี 2563

จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 3,700.00            3,700.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายพรหมประธาน แปรสนม

จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน มถินุายน 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง สป92/2563 ลว 29 พฤษภาคม 256339 นายวิทูล จนัทร์ดี เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

234,662.56        234,662.56       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ96/2562 ลว 29 พฤษภาคม 2563

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

21 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน(เคร่ืองปรับอากาศ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน
บ้านวังพิกลุ

42,000.00          42,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางจรัลศรี  คุ้มตระกลู เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

20 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนพฤษภาคม - มถินุายน 2563

31

กศ43/2562 ลว 25 พฤษภาคม 2563

22 จดัซ้ือน้ าด่ืมโครงการปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกยีรติ 870.00              870.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นางส้มล้ิม ส าราญพันธ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป65/2563 ลว 12 พฤษภาคม 2563

น.ส.ชวัลพัชร ไทยวัฒตาระกลู

27

สป87/2563 ลว 21 พฤษภาคม 256334 จา้งเหมาล้างเคร่ืองปรับอากาศ 3,400.00            3,400.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายพรหมประธาน แปรสนม เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป66/2563 ลว 12 พฤษภาคม 2563

24 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน) 2,618.00            2,618.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทแอดไวซ์บึงสามพน เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป67/2563 ลว 14 พฤษภาคม 2563

23

จดัซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,860.00            2,860.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางเบญญานิช ภานิช

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

จดัซ้ือยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1 รายการ 3,500.00            3,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

สป68/2563 ลว 20 พฤษภาคม 2563

26 จดัซ้ือธงตราสัญลักษณ์ 12,790.00          12,790.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางตรัยพร มากะเรือน เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป69/2563 ลว 27 พฤษภาคม 2563

25

460.00              460.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นายภูริวัฒ บริบูรณ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

1,340.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

สป84/2563 ลว 12 พฤษภาคม 2563

32 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4,700.00            4,700.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายพรหมประธาน แปรสนม เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป85/2563 ลว 12 พฤษภาคม 2563

จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลโครงการปลูกหญ้าแฝก ประจ าปี 2563



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

นายพิชิต รอดกล่ า
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

นายสมภาร ชอบนา
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

นายอ านาจ แท่นน้อย
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

นางพจสภร ศรีทับทิม
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
น.ส.อณัศยา สงวนพันธ์

ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
นางกมิเล้ียง  ไมห้อม

ราคาทีเ่สนอ  1,600 บาท
ร้านวัง ดีไซน์

ราคาทีเ่สนอ 480 บาท
นายหสักนึ  ค าสิงห์

ราคาทีเ่สนอ 19,200 บาท
อูต้่อมเซอร์วิส

ราคาทีเ่สนอ 1,000 บาท
นางสาวนิตยา  กมขนุทด
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

นายพชรพล ทองทับ
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
นายวีระชาติ  กลมเกล้ียง
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

ร้านแสงทองวัสดุ
ราคาทีเ่สนอ 905 บาท

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ126/2563 ลว.29 พฤษภาคม 256349 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปกองสาธารณสุข ประจ าเดือน มถินุายน 2563 
ราย นางสาวนิตยา  กมขนุทด

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา  กมขนุทด

53 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปกองสาธารณสุข ประจ าเดือน มถินุายน 2563 
ราย นายอนันท์  ค าศรี

9,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนันท์  ค าศรี เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ130/2563 ลว.29 พฤษภาคม 2563

54 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปกองสาธารณสุข ประจ าเดือน มถินุายน 2563 
ราย นายสมบัติ  กลุฉวะ

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

สธ131/2563 ลว.29 พฤษภาคม 2563

9,000.00           

55 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปกองสาธารณสุข ประจ าเดือน มถินุายน 2563 
ราย นายก าพันธ์  สิงหเ์ถือ่น

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

สธ132/2563 ลว.29 พฤษภาคม 2563

40 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน มถินุายน 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายพิชิต รอดกล่ า เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป93/2563 ลว 29 พฤษภาคม 2563

41 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน มถินุายน 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมภาร ชอบนา เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป94/2563 ลว 29 พฤษภาคม 2563

42 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน มถินุายน 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายอ านาจ แท่นน้อย เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป95/2563 ลว 29 พฤษภาคม 2563

43 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน มถินุายน 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางพจสภร ศรีทับทิม เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป96/2563 ลว 29 พฤษภาคม 2563

44        จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน มถินุายน 2563               
   ( ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน )

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.อณัศยา สงวนพันธ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป97/2563 ลว 29 พฤษภาคม 2563

45 จา้งเหมาท าแผ่นพับโครงการป้องกนัไขเ้ลือดออก 1,600.00            1,600.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางกมิเล้ียง  ไมห้อม เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ121/2563 ลว.15 พฤษภาคม 2563

46 จา้งเหมาท าป้ายไวนิลโครงการป้องกนัไขเ้ลือดออก 480.00              480.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัง ดีไซน์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ122/2563 ลว.15 พฤษภาคม 2563

47 จา้งเหมาพ่นหมอกควันป้องกนัไขเ้ลือดออกหมูท่ี ่1-16 19,200.00          19,200.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายหสักนึ  ค าสิงห์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ123/2563 ลว.20 พฤษภาคม 2563

48 จา้งเหมาบ ารุงและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 1,000.00            1,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง อูต้่อมเซอร์วิส เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ125/2563 ลว.25 พฤษภาคม 2563

50 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปกองสาธารณสุข ประจ าเดือน มถินุายน 2563 
ราย นายพชรพล  ทองทับ

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

สธ127/2563 ลว.29 พฤษภาคม 2563

51 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปกองสาธารณสุข ประจ าเดือน มถินุายน 2563 
ราย นายสุคนธ์  จนัสดี

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

สธ128/2563 ลว.29 พฤษภาคม 2563

52 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปกองสาธารณสุข ประจ าเดือน มถินุายน 2563 
ราย นายพรศักด์ิ  มาเยาะ

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

สธ129/2563 ลว.29 พฤษภาคม 2563

56 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปกองสาธารณสุข ประจ าเดือน มถินุายน 2563 
ราย นายวีระชาติ  กลมเกล้ียง

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีระชาติ  กลมเกล้ียง เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ133/2563 ลว.29 พฤษภาคม 25.63

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองวัสดุ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กช-18/2563 ลว.19 พ.ค. 2563  (ใบส่ังซ้ือ)57 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 4 รายการ 905.00              905.00              




