
แบบ สขร. 1

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

น.ส.ช่อทิพย์ จา่งกนั
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

ร้านพีพีเทรดด้ิง
ราคาทีเ่สนอ 13,083 บาท

หจก.เต็งสุวรรณ์
ราคาทีเ่สนอ 325,000 บาท

หจก.เต็งสุวรรณ์
ราคาทีเ่สนอ 303,000 บาท

หจก.เต็งสุวรรณ์
ราคาทีเ่สนอ 325,000 บาท

ร้านพีพีเทรดด้ิง
ราคาทีเ่สนอ 10,102 บาท

ร้านพีพีเทรดด้ิง
ราคาทีเ่สนอ 7,320 บาท

6 จา้งเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถเครน (ติดกระเช้า)           700.00              700.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอูต้่อมเซอร์วิส ร้านอูต้่อมเซอร์วิส เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

    กช-30/2563 ลว.17 ม.ิย.63               
(ใบส่ังจา้ง)ทะเบียน 81-2901-พช ราคาทีเ่สนอ 700 บาท

7 จดัซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ซ่อมหอ้งกองช่าง,หอ้งรองปลัด) 620.00              620.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสยามวิทยุ ราคาทีเ่สนอ 
620 บาท

ร้านสยามวิทยุ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กช-21/2563 ลว.22 ม.ิย. 63         (ใบส่ัง
ซ้ือ)8 จา้งออกแบบฯ 1 โครงการ 17,000.00          17,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง     นายณัฐนันท์ แกว้เพ็ชร        

 ราคาทีเ่สนอ 17,000 บาท
นายณัฐนันท์ แกว้เพ็ชร เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข

 เสนอราคาต่ าสุด
    กช-31/2563 ลว.23 ม.ิย. 63          

(ใบส่ังจา้ง)นายณัฐนันท์ แกว้เพ็ชร
ราคาทีเ่สนอ 35,900 บาท
นางสาวสายฝน จนัทร์อนิทร์
ราคาทีเ่สนอ 489,000 บาท

หจก.ป.อารีรัตน์กอ่สร้าง
ราคาทีเ่สนอ 97,982.50 บาท

นางสาวทิพย์สุดา  สุ่มหอม
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

บ.เชียงใหมเ่ฟรชมลิล์
ราคาทีเ่สนอ 137,224.14

นายจรินทร์  วัดสิงห์
ราคาทีเ่สนอ  2,900 บาท

ร้านวังไซน์
ราคาทีเ่สนอ 600 บาท
น.ส.สุดารัตน์  สุขแจม่

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

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลวังพิกุล อ ำเภอบึงสำมพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที ่1 - 30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563

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

กค37/2563 ลว. 30 มถินุายน 2563

2 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 25 รายการ 13,083.00          13,083.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพีพีเทรดด้ิง  เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กค15/2563 ลว. 24 มถินุายน 2563

1
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่7 325,000.00        339,025.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เต็งสุวรรณ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข

 เสนอราคาต่ าสุด
      กช-43/2563 ลว.10 ม.ิย.63             

 (สัญญาจา้ง)

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่12
303,000.00        316,979.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เต็งสุวรรณ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข

 เสนอราคาต่ าสุด
      กช-44/2563 ลว.10 ม.ิย.63             

 (สัญญาจา้ง)

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่13 301,000.00        315,755.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เต็งสุวรรณ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

      กช-45/2563 ลว.10 ม.ิย.63             
 (สัญญาจา้ง)

4 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 10,102.00          10,102.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพีพีเทรดด้ิง เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กช--19/2563 ลว.15 ม.ิย. 63      (ใบส่ังซ้ือ)

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

  กช-32/2563 ลว. 29 ม.ิย. 63             
(ใบส่ังจา้ง)

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กช-20/2563 ลว.15 ม.ิย. 63         (ใบส่ัง
ซ้ือ)

5 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ 7,320.00            7,320.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพีพีเทรดด้ิง

9 จา้งออกแบบฯ  2 โครงการ 35,900.00          35,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐนันท์ แกว้เพ็ชร

10 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. หมูท่ี ่9 489,000.00        489,165.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสายฝน จนัทร์อนิทร์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

    กช-46/2563 ลว.30 ม.ิย. 63           
(สัญญาจา้ง)

1 จดัซ้ือวัสดุในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทีอ่ยู่อาศัยใหก้บัผู้พิการ 97,982.50          97,982.50         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ป.อารีรัตน์กอ่สร้าง เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สก/8/2563 ลว. 17 ม.ิย. 63

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

สก/17/2563 ลว.30 ม.ิย. 63

14 จดัซ้ือนม โรงเรียน  ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 137,224.14        137,224.14       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเ่ฟรชมลิล์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ/44/2563 ลว. 29 ม.ิย. 63

15 จา้งเหมาซ่อมรถตู้ ศพด.บ้านโป่งบุญเจริญ 2,900.00            2,900.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายจรินทร์  วัดสิงห์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ/97/2563 ลว. 8 ม.ิย. 63

16 จา้งเหมาจดัท าป้ายวันเขา้พรรษา 600.00              600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังดีไซน์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ/98/2563 ลว. 29 ม.ิย. 63

17 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป  ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุดารัตน์  สุขแจม่ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ/99/2563 ลว. 30 ม.ิย. 63

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

กศ/100/2563 ลว. 30 ม.ิย. 63

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

กศ/101/2563 ลว. 30 ม.ิย. 63



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

นายชัยยุทธ์ สิงหะเทพ
ราคาทีเ่สนอ 7,000 บาท

นายเพชร  แป้นฝ้าย
ราคาทีเ่สนอ 10,000 บาท

2,440.00            2,440.00           นายณัฐนันท์  ย้ิมคง
ราคาทีเ่สนอ 2,440 บาท
นายสมชาย พัฒนะสันติ

ราคาทีเ่สนอ 1,850 บาท
นางจ ารัส  รินสอน

ราคาทีเ่สนอ 15,500 บาท
9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายส าเนียง  ใจศรี นายส าเนียง  ใจศรี สธ/134/2563 ลว. 30 มถินุายน 2564

ราคาทีเ่สนอ 28,800 บาท
นายพชรพล ทองทับ

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

นายพรศักด์ิ  มาเยาะ
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

นายสมบัติ  กลุฉวะ
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

นายอนันท์  ค าศรี
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
นายวีระชาติ  กลมเกล้ียง
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

นายสุคนธ์  จนัสดี
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
นายสมชาย พัฒนะสันติ

ราคาทีเ่สนอ 22,000 บาท
น.ส.พรรณิภา คงถาวรสุข 
ราคาทีเ่สนอ 4,609 บาท

นางยุวดี เหล่าวีระไชย
ราคาทีเ่สนอ 2,910บาท

นายณัฐนันท์ ย้ิมคง 
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

นายพรหมประธาน แปรสนม
ราคาทีเ่สนอ 94,000 บาท

น.ส.ชวัลพัชร ไทยวัฒนาตระกลู

จา้งเหมาคนงานทัว่ไป  ประจ าเดือน กรกฎาคม 256328 เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

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

กศ/101/2563 ลว. 30 ม.ิย. 63

20 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป  ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.น้ าออ้ย  กระบวนรัตน์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ/102/2563 ลว. 30 ม.ิย. 63

21 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป  ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุภานัน  แป้นแกว้ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ/103/2563 ลว. 30 ม.ิย. 63

22 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป  ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.รจนา  แป้นฝ้าย เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ/104/2563 ลว. 30 ม.ิย. 63

23 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป  ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 7,000.00            7,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยยุทธ์ สิงหะเทพ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ/105/2563 ลว. 30 ม.ิย. 63

24 จา้งเหมารถตู้ ศพด. หนองทรายกลอย ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 10,000.00          10,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายเพชร  แป้นฝ้าย เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ/106/2563 ลว. 30 ม.ิย. 63

25 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน  จ านวน 4 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐนันท์  ย้ิมคง เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ/37/2563 ลว. 15 มถินุายน 2563

26 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ 1,850.00            1,850.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย  พัฒนะสันติ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ/38/2563 ลว. 18 มถินุายน 2563

27 จดัซ้ือน้ ามนั ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 15,500.00          15,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางจ ารัส  รินสอน เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ/39/2563 ลว. 30 มถินุายน 2564

29 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป  ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายพชรพล  ทองทับ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ/135/2563 ลว. 30 มถินุายน 2564

30 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป  ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา  กมขนุทด เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ/136/2563 ลว. 30 มถินุายน 2564

31 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป  ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายพรศักด์ิ  มาเยาะ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ/137/2563 ลว. 30 มถินุายน 2565

32 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป  ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบัติ  กลุฉวะ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ/138/2563 ลว. 30 มถินุายน 2565

33 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป  ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนันท์  ค าศรี เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ/139/2563 ลว. 30 มถินุายน 2566

34 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป  ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีระชาติ  กลมเกล้ียง เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ/140/2563 ลว. 30 มถินุายน 2566

35 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป  ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุคนธ์  จนัสดี เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ/141/2563 ลว. 30 มถินุายน 2567

36 จดัซ้ือหมกึเคร่ืองถา่ยเอกสาร 22,000.00          22,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย พัฒนะสันติ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป 74/2563/ลว 10 มถินุายน 2563

37 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,609.00            4,609.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณิภา คงถาวรสุข เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป 75/2563 ลว. 19 มถินุายน 2563

38 จดัซ้ืดวัสดุการเกษตร 2,910.00            2,910.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางยุวดี เหล่าวีระไชย เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
เสนอราคาต่ าสุด

สป 76/2563 ลว. 24 มถินุายน 2563

39 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 20,225.00          20,225.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐนันท์ ย้ิมคง เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป 77/2563 ลว. 24 มถินุายน 2563

40 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 94,000.00          94,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายพรหมประธาน แปรสนม เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป 78/2563 ลว. 26 มถินุายน 2563

41 จดัซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 2,350.00            2,350.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ชวัลพัชร ไทยวัฒนาตระกลู เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป 79/2563 ลว 30 มถินุายน 2563



ราคาทีเ่สนอ 2,350 บาท
ร้านบีน้ าแขง็

ราคาทีเ่สนอ 2,140 บาท
น.ส.จ ารัส  รินสอน

ราคาทีเ่สนอ 14,300 บาท
บริษัทโตโยต้า

ราคาทีเ่สนอ 47,700 บาท
หจก.บีพีศูนย์ล้อ

ราคาทีเ่สนอ 600 บาท
นายพรเทพ เทพารักษ์

ราคาทีเ่สนอ 39,800 บาท
นายฉตัรชัย ชมพู

ราคาทีเ่สนอ 1,200 บาท
นายสุนทร ขนัทอง

ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
นายวิทูล จนัทร์ดี

ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
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

41 จดัซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 2,350.00            2,350.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ชวัลพัชร ไทยวัฒนาตระกลู เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป 79/2563 ลว 30 มถินุายน 2563

42 จดัซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 2,140.00            2,140.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบีน้ าแขง็ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป 80/2563 ลว 30 มถินุายน 2563

43 จดัซ้ือน้ ามนั ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 14,300.00          14,300.00         วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จ ารัส  รินสอน เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป 81/2563 ลว. 30 มถินุายน 2563

44 จา้งเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ 4 ประตู 6,585.85            6,585.85           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้า เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป 98/2563 ลว. 4 มถินุายน 2563

45 จา้งเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ 4 ประตู 600.00              600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีพีศูนย์ล้อ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป 99/2563 ลว. 8 มถินุายน 2563

46 จา้งเหมาซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย 39,800.00          39,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายพรเทพ เทพารักษ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป 100/2563 ลว. 17 มถินุายน 2563

47 จา้งเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,200.00            1,200.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉตัรชัย ชมพู เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป 101/2563 ลว. 24 มถินุายน 2563

48 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุนทร ขนัทอง เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป 103/2563 ลว. 30 มถินุายน 2563

49 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิทูล จนัทร์ดี เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป 104/2563 ลว. 30 มถินุายน 2563

50 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายพิชิต รอดกล่ า เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป 105/2563 ลว. 30 มถินุายน 2563

51 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมภาร ชอบนา เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป 106/2563 ลว. 30 มถินุายน 2563

52 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายอ านาจ แท่นน้อย เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป 107/2563  ลว. 30 มถินุายน 2563

53 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางพจสภร ศรีทับทิม เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป 108/2563  ลว. 30 มถินุายน 2563

54        จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน มถินุายน 2563               
   ( ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน )

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

สป 109/2563 ลว. 30 มถินุายน 2563


