
                      แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...ตุลาคม 2563… 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

ล าดับ 
ที่ 

 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซ้ือ/จ้าง 

 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

1 จ้างเหมาบริการเก็บขยะ 7,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงศ์ ศรีค าภา 7,000 บาท นายจักรพงศ์ ศรีค าภา 7,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

2 จ้างเหมาบริการเก็บขยะ 7,000 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  ส าสาลี 7,000 บาท นายสมยศ ส าสาลี  7,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

3 จ้างเหมาบริการขับรถกู้ชีพ 6,300 เฉพาะเจาะจง นายสุริยนต์ ศรีค าภา 6,300 บาท นายสุริยนต์ ศรีค าภา 6,300 เสนอราคาต  าสุด 

4 จ้างเหมาบริการขับรถกู้ชีพ 6,300 เฉพาะเจาะจง นายนพดล  พงษ์จันโอ 6,300 บาท นายนพดล  พงษ์จันโอ 6,300 เสนอราคาต  าสุด 

5 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ 6,300 เฉพาะเจาะจง นางสาวหนูจันทร์ แก่นที 6,300 บาท นางสาวหนูจันทร์ แก่นที 6,300 เสนอราคาต  าสุด 

6 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ 6,300 เฉพาะเจาะจง นายวิลัย  เสนา 6,300 บาท นายวิลัย  เสนา 6,300 บาท เสนอราคาต  าสุด 

7 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ 6,300 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวภา สันโสภา 6,300 บาท น.ส. เยาวภา สันโสภา 6,300 บาท เสนอราคาต  าสุด 

8 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ 6,300 เฉพาะเจาะจง นางสาวอ าไพ ศรีค าภา 6,300 บาท นางสาวอ าไพ ศรีค าภา 6,300 บาท เสนอราคาต  าสุด 

9 จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ม.2 4,000 เฉพาะเจาะจง นายรังศรี ทัพส่วย 4,000 บาท นายรังศรี ทัพส่วย 4,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

10 จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ม.4 7,000 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต อุตรวิเศษ 7,000 บาท นายวิชิต อุตรวิเศษ 7,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

11 จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ม.5 4,000 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ สีสดดี 4,000 บาท นายอ านาจ สีสดดี 4,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

12 จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ม.10 4,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม  สันโสภา 4,000 บาท นายบุญโฮม  สันโสภา 4,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

13 จ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความส านักงาน 7,000 เฉพาะเจาะจง นางดุษดี พงษ์จันโอ 7,000 บาท นางดุษดี พงษ์จันโอ 7,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

14 จ้างเหมาเจ้าหน้าที ดูแลระบบแผนที ภาษี 7,000 เฉพาะเจาะจง นางณฐภัทร ลุนค า 7,000 บาท นางณฐภัทร ลุนค า 7,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

15 จัดซื้อน้ าดื ม 400 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื มตราลูกแพร 400 บาท ร้านน้ าดื มตราลูกแพร 400 บาท เสนอราคาต  าสุด 

16 ค่าพวงมาลา 1,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.กิตติมาพร ศรีค าภา 1,000 บาท น.ส.กิตติมาพร ศรีค าภา 1,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

17 ค่ารับรอง 775 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธิติมา  ธรรมสา 775 บาท น.ส.ธิติมา  ธรรมสา 775 บาท เสนอราคาต  าสุด 

18 ค่าก าจัดสิ งปฏิกูล 1,000 เฉพาะเจาะจง นางนวลฉวี วิรุณพันธ์ 1,000 บาท นางนวลฉวี วิรุณพันธ์ 1,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

19 ค่าพานดอกไม้ 550 เฉพาะเจาะจง น.ส.กิตติมาพร ศรีค าภา 550 บาท น.ส.กิตติมาพร ศรีค าภา 550 บาท เสนอราคาต  าสุด 
20 ค่าพวงมาลา 1,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.กิตติมาพร ศรีค าภา 1,000 บาท น.ส.กิตติมาพร ศรีค าภา 1,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

 



                      แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...พฤศจิกายน 2563… 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

ล าดับ 
ที่ 

 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซ้ือ/จ้าง 

 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

1 จ้างเหมาบริการเก็บขยะ 7,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงศ์ ศรีค าภา 7,000 บาท นายจักรพงศ์ ศรีค าภา 7,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

2 จ้างเหมาบริการเก็บขยะ 7,000 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  ส าสาลี 7,000 บาท นายสมยศ ส าสาลี  7,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

3 จ้างเหมาบริการขับรถกู้ชีพ 6,300 เฉพาะเจาะจง นายสุริยนต์ ศรีค าภา 6,300 บาท นายสุริยนต์ ศรีค าภา 6,300 เสนอราคาต  าสุด 

4 จ้างเหมาบริการขับรถกู้ชีพ 6,300 เฉพาะเจาะจง นายนพดล  พงษ์จันโอ 6,300 บาท นายนพดล  พงษ์จันโอ 6,300 เสนอราคาต  าสุด 

5 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ 6,300 เฉพาะเจาะจง นางสาวหนูจันทร์ แก่นที 6,300 บาท นางสาวหนูจันทร์ แก่นที 6,300 เสนอราคาต  าสุด 

6 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ 6,300 เฉพาะเจาะจง นายวิลัย  เสนา 6,300 บาท นายวิลัย  เสนา 6,300 บาท เสนอราคาต  าสุด 

7 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ 6,300 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวภา สันโสภา 6,300 บาท น.ส. เยาวภา สันโสภา 6,300 บาท เสนอราคาต  าสุด 

8 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ 6,300 เฉพาะเจาะจง นางสาวอ าไพ ศรีค าภา 6,300 บาท นางสาวอ าไพ ศรีค าภา 6,300 บาท เสนอราคาต  าสุด 

9 จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ม.2 4,000 เฉพาะเจาะจง นายรังศรี ทัพส่วย 4,000 บาท นายรังศรี ทัพส่วย 4,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

10 จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ม.4 7,000 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต อุตรวิเศษ 7,000 บาท นายวิชิต อุตรวิเศษ 7,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

11 จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ม.5 4,000 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ สีสดดี 4,000 บาท นายอ านาจ สีสดดี 4,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

12 จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ม.10 4,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม  สันโสภา 4,000 บาท นายบุญโฮม  สันโสภา 4,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

13 จ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความส านักงาน 7,000 เฉพาะเจาะจง นางดุษดี พงษ์จันโอ 7,000 บาท นางดุษดี พงษ์จันโอ 7,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

14 จ้างเหมาเจ้าหน้าที ดูแลระบบแผนที ภาษี 7,000 เฉพาะเจาะจง นางณฐภัทร ลุนค า 7,000 บาท นางณฐภัทร ลุนค า 7,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

15 จัดซื้อน้ าดื ม 400 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื มตราลูกแพร 400 บาท ร้านน้ าดื มตราลูกแพร 400 บาท เสนอราคาต  าสุด 

 

 

 

 

 



                      แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...ธันวาคม 2563… 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

ล าดับ 
ที่ 

 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซ้ือ/จ้าง 

 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

1 จ้างเหมาบริการเก็บขยะ 7,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงศ์ ศรีค าภา 7,000 บาท นายจักรพงศ์ ศรีค าภา 7,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

2 จ้างเหมาบริการเก็บขยะ 7,000 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  ส าสาลี 7,000 บาท นายสมยศ ส าสาลี  7,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

3 จ้างเหมาบริการขับรถกู้ชีพ 6,300 เฉพาะเจาะจง นายสุริยนต์ ศรีค าภา 6,300 บาท นายสุริยนต์ ศรีค าภา 6,300 เสนอราคาต  าสุด 

4 จ้างเหมาบริการขับรถกู้ชีพ 6,300 เฉพาะเจาะจง นายนพดล  พงษ์จันโอ 6,300 บาท นายนพดล  พงษ์จันโอ 6,300 เสนอราคาต  าสุด 

5 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ 6,300 เฉพาะเจาะจง นางสาวหนูจันทร์ แก่นที 6,300 บาท นางสาวหนูจันทร์ แก่นที 6,300 เสนอราคาต  าสุด 

6 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ 6,300 เฉพาะเจาะจง นายวิลัย  เสนา 6,300 บาท นายวิลัย  เสนา 6,300 บาท เสนอราคาต  าสุด 

7 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ 6,300 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวภา สันโสภา 6,300 บาท น.ส. เยาวภา สันโสภา 6,300 บาท เสนอราคาต  าสุด 

8 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ 6,300 เฉพาะเจาะจง นางสาวอ าไพ ศรีค าภา 6,300 บาท นางสาวอ าไพ ศรีค าภา 6,300 บาท เสนอราคาต  าสุด 

9 จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ม.2 4,000 เฉพาะเจาะจง นายรังศรี ทัพส่วย 4,000 บาท นายรังศรี ทัพส่วย 4,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

10 จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ม.4 7,000 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต อุตรวิเศษ 7,000 บาท นายวิชิต อุตรวิเศษ 7,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

11 จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ม.5 4,000 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ สีสดดี 4,000 บาท นายอ านาจ สีสดดี 4,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

12 จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ม.10 4,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม  สันโสภา 4,000 บาท นายบุญโฮม  สันโสภา 4,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

13 จ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความส านักงาน 7,000 เฉพาะเจาะจง นางดุษดี พงษ์จันโอ 7,000 บาท นางดุษดี พงษ์จันโอ 7,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

14 จัดซื้อน้ าดื ม 400 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื มตราลูกแพร 400 บาท ร้านน้ าดื มตราลูกแพร 400 บาท เสนอราคาต  าสุด 

15 ค่ารับรอง 725 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธิติมา ธรรมสา 725 บาท น.ส.ธิติมา ธรรมสา 725 บาท เสนอราคาต  าสุด 
 

 

 

 

 



 

                      แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...มกราคม  2564… 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

ล าดับ 
ที่ 

 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

 

วิธีซ้ือ/จ้าง 

 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

1 จ้างเหมาบริการเก็บขยะ 7,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงศ์ ศรีค าภา 7,000 บาท นายจักรพงศ์ ศรีค าภา 7,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

2 จ้างเหมาบริการเก็บขยะ 7,000 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  ส าสาลี 7,000 บาท นายสมยศ ส าสาลี  7,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

3 จ้างเหมาบริการขับรถกู้ชีพ 6,300 เฉพาะเจาะจง นายสุริยนต์ ศรีค าภา 6,300 บาท นายสุริยนต์ ศรีค าภา 6,300 เสนอราคาต  าสุด 

4 จ้างเหมาบริการขับรถกู้ชีพ 6,300 เฉพาะเจาะจง นายนพดล  พงษ์จันโอ 6,300 บาท นายนพดล  พงษ์จันโอ 6,300 เสนอราคาต  าสุด 

5 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ 6,300 เฉพาะเจาะจง นางสาวหนูจันทร์ แก่นที 6,300 บาท นางสาวหนูจันทร์ แก่นที 6,300 เสนอราคาต  าสุด 

6 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ 6,300 เฉพาะเจาะจง นายวิลัย  เสนา 6,300 บาท นายวิลัย  เสนา 6,300 บาท เสนอราคาต  าสุด 

7 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ 6,300 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวภา สันโสภา 6,300 บาท น.ส. เยาวภา สันโสภา 6,300 บาท เสนอราคาต  าสุด 

8 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ 6,300 เฉพาะเจาะจง นางสาวอ าไพ ศรีค าภา 6,300 บาท นางสาวอ าไพ ศรีค าภา 6,300 บาท เสนอราคาต  าสุด 

9 จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ม.2 4,000 เฉพาะเจาะจง นายรังศรี ทัพส่วย 4,000 บาท นายรังศรี ทัพส่วย 4,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

10 จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ม.4 7,000 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต อุตรวิเศษ 7,000 บาท นายวิชิต อุตรวิเศษ 7,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

11 จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ม.5 4,000 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ สีสดดี 4,000 บาท นายอ านาจ สีสดดี 4,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

12 จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ม.10 4,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม  สันโสภา 4,000 บาท นายบุญโฮม  สันโสภา 4,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

13 จ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความส านักงาน 7,000 เฉพาะเจาะจง นางดุษดี พงษ์จันโอ 7,000 บาท นางดุษดี พงษ์จันโอ 7,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

14 จัดซื้อน้ าดื ม 400 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื มตราลูกแพร 400 บาท ร้านน้ าดื มตราลูกแพร 400 บาท เสนอราคาต  าสุด 

       
 

 

 

 



 

                      แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...กุมภาพันธ์  2564… 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

ล าดับ 
ที่ 

 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) (บาท) 

 

วิธีซ้ือ/จ้าง 

 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

1 จ้างเหมาบริการเก็บขยะ 7,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงศ์ ศรีค าภา 7,000 บาท นายจักรพงศ์ ศรีค าภา 7,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

2 จ้างเหมาบริการเก็บขยะ 7,000 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  ส าสาลี 7,000 บาท นายสมยศ ส าสาลี  7,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

3 จ้างเหมาบริการขับรถกู้ชีพ 6,300 เฉพาะเจาะจง นายสุริยนต์ ศรีค าภา 6,300 บาท นายสุริยนต์ ศรีค าภา 6,300 เสนอราคาต  าสุด 

4 จ้างเหมาบริการขับรถกู้ชีพ 6,300 เฉพาะเจาะจง นายนพดล  พงษ์จันโอ 6,300 บาท นายนพดล  พงษ์จันโอ 6,300 เสนอราคาต  าสุด 

5 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ 6,300 เฉพาะเจาะจง นางสาวหนูจันทร์ แก่นที 6,300 บาท นางสาวหนูจันทร์ แก่นที 6,300 เสนอราคาต  าสุด 

6 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ 6,300 เฉพาะเจาะจง นายวิลัย  เสนา 6,300 บาท นายวิลัย  เสนา 6,300 บาท เสนอราคาต  าสุด 

7 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ 6,300 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวภา สันโสภา 6,300 บาท น.ส. เยาวภา สันโสภา 6,300 บาท เสนอราคาต  าสุด 

8 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ 6,300 เฉพาะเจาะจง นางสาวอ าไพ ศรีค าภา 6,300 บาท นางสาวอ าไพ ศรีค าภา 6,300 บาท เสนอราคาต  าสุด 

9 จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ม.2 4,000 เฉพาะเจาะจง นายรังศรี ทัพส่วย 4,000 บาท นายรังศรี ทัพส่วย 4,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

10 จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ม.4 7,000 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต อุตรวิเศษ 7,000 บาท นายวิชิต อุตรวิเศษ 7,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

11 จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ม.5 4,000 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ สีสดดี 4,000 บาท นายอ านาจ สีสดดี 4,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

12 จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ม.10 4,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม  สันโสภา 4,000 บาท นายบุญโฮม  สันโสภา 4,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

13 จ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความส านักงาน 7,000 เฉพาะเจาะจง นางดุษดี พงษ์จันโอ 7,000 บาท นางดุษดี พงษ์จันโอ 7,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

14 จัดซื้อน้ าดื ม 400 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื มตราลูกแพร 400 บาท ร้านน้ าดื มตราลูกแพร 400 บาท เสนอราคาต  าสุด 

15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 200 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา 200 บาท หจก.ไพศาลวิทยา   200 บาท เสนอราคาต  าสุด 
 

 

 

 



                       แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...มีนาคม  2564… 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

ล าดับ 
ที่ 

 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) (บาท) 

 

วิธีซ้ือ/จ้าง 

 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

1 จ้างเหมาบริการเก็บขยะ 7,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงศ์ ศรีค าภา 7,000 บาท นายจักรพงศ์ ศรีค าภา 7,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

2 จ้างเหมาบริการเก็บขยะ 7,000 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  ส าสาลี 7,000 บาท นายสมยศ ส าสาลี  7,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

3 จ้างเหมาบริการขับรถกู้ชีพ 6,300 เฉพาะเจาะจง นายสุริยนต์ ศรีค าภา 6,300 บาท นายสุริยนต์ ศรีค าภา 6,300 เสนอราคาต  าสุด 

4 จ้างเหมาบริการขับรถกู้ชีพ 6,300 เฉพาะเจาะจง นายนพดล  พงษ์จันโอ 6,300 บาท นายนพดล  พงษ์จันโอ 6,300 เสนอราคาต  าสุด 

5 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ 6,300 เฉพาะเจาะจง นางสาวหนูจันทร์ แก่นที 6,300 บาท นางสาวหนูจันทร์ แก่นที 6,300 เสนอราคาต  าสุด 

6 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ 6,300 เฉพาะเจาะจง นายวิลัย  เสนา 6,300 บาท นายวิลัย  เสนา 6,300 บาท เสนอราคาต  าสุด 

7 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ 6,300 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวภา สันโสภา 6,300 บาท น.ส. เยาวภา สันโสภา 6,300 บาท เสนอราคาต  าสุด 

8 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ 6,300 เฉพาะเจาะจง นางสาวอ าไพ ศรีค าภา 6,300 บาท นางสาวอ าไพ ศรีค าภา 6,300 บาท เสนอราคาต  าสุด 

9 จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ม.2 4,000 เฉพาะเจาะจง นายรังศรี ทัพส่วย 4,000 บาท นายรังศรี ทัพส่วย 4,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

10 จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ม.4 7,000 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต อุตรวิเศษ 7,000 บาท นายวิชิต อุตรวิเศษ 7,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

11 จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ม.5 4,000 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ สีสดดี 4,000 บาท นายอ านาจ สีสดดี 4,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

12 จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ม.10 4,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม  สันโสภา 4,000 บาท นายบุญโฮม  สันโสภา 4,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

13 จ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความส านักงาน 7,000 เฉพาะเจาะจง นางดุษดี พงษ์จันโอ 7,000 บาท นางดุษดี พงษ์จันโอ 7,000 บาท เสนอราคาต  าสุด 

14 จัดซื้อน้ าดื ม 400 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื มตราลูกแพร 400 บาท ร้านน้ าดื มตราลูกแพร 400 บาท เสนอราคาต  าสุด 

15 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 4,659 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา 4,659 บาท หจก.ไพศาลวิทยา   4,659 บาท เสนอราคาต  าสุด 
 

 

 

 

 



 


