
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จา้งเหมาจดัท าคู่มือการช าระภาษีท้องถิน่ 99,000.00                   99,000.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.สารรังสรรค์ หจก.สารรังสรรค์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ 002/2563 ลว.19 พ.ย.62

ประโยชน์ของทางราชการ

2 จา้งเหมาก าจดัส่ิงปฏิกูล 2,000.00                    2,000.00                   เฉพาะเจาะจง นายคมสัน  เชือ้รามัญ นายคมสัน  เชือ้รามัญ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กศ.005/2563 ลว.25 พ.ย.62

ประโยชน์ของทางราชการ

3 จา้งเหมาจดัท าตรายาง 3,250.00                    3,250.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค ร้านสยามกราฟฟิค เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สธ.005/2563 ลว.26 พ.ย.62

ประโยชน์ของทางราชการ

4 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 2,007.00                    2,007.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการ

5 จา้งเหมาตัดเย็บผ้าคลุมเก้าอี้ 30,000.00                   30,000.00                 เฉพาะเจาะจง นางน้องนุช  วจินุัง นางน้องนุช  วจินุัง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.011/2563 ลว.6 ธ.ค.6

ประโยชน์ของทางราชการ

6 จา้งเหมาจดัพานพุ่มดอกไม้สด 1,000.00                    1,000.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้คุณเจต ร้านดอกไม้คุณเจต เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการ

7 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 1,000.00                    1,000.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค ร้านสยามกราฟฟิค เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สส.003/2563 ลว.3 ธ.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม  2562
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  ธันวำคม  พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม  2562
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  ธันวำคม  พ.ศ. 2562

8 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 34,299.00                   34,299.00                 เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการ

9 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ 950.00                       950.00                     เฉพาะเจาะจง นายสันติ  สมศักด์ิ นายสันติ  สมศักด์ิ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.010/2563 ลว.29 พ.ย62

ประโยชน์ของทางราชการ

10 จา้งเหมาประกอบอาหาร 4,200.00                    4,200.00                   เฉพาะเจาะจง ครัวเกษมสันต์ ครัวเกษมสันต์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการ

11 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 297.00                       297.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการ

12 จดัซ้ือแบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน 2,300.00                    2,300.00                   เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรม โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรม เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กศ.002/2563 ลว.28 ต.ค.62

การปกครอง การปกครอง ประโยชน์ของทางราชการ

13 จดัซ้ือแบบพิมพ์ 9,380.00                    9,380.00                   เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรม โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรม เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กค.001/2563 ลว.28 ต.ค.62

การปกครอง การปกครอง ประโยชน์ของทางราชการ

14 จดัซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป 120,000.00                 120,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.เอฟแอนด์เอ็นเคาวซิ์น 120,000 หจก.เอฟแอนด์เอ็นเคาวซิ์น เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ ช.001/2563 ลว.12 ธ.ค.63



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม  2562
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  ธันวำคม  พ.ศ. 2562

หจก.ว ีสตาร์ ไบทูแมน 128,000 ประโยชน์ของทางราชการ

หจก.บิลด์แอนด์เซอร์วสิ 124,000

15 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 4,120.00                    4,120.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป จกัดบริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป จกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กศ.002/2563 ลว.2 ธ.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

16 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 13,920.00                   13,920.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป จ ากัดบริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.002/2563 ลว.6 ธ.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

17 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 61,524.00                   61,524.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป จ ากัดบริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.003/2563 ลว.9 ธ.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

18 จา้งเหมารถบัสโดยสาร 75,000.00                   75,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง  เกาะมุก นายฉลอง  เกาะมุก เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สส.004/2563 ลว.9 ธ.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

19 จา้งเหมาซ่อมแซมระบบสายอินเตอร์เน็ต 3,000.00                    3,000.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกพิพัฒน์ เอ็นจเินียร่ิง เน็ทเวร์ิค ร้านเอกพิพัฒน์ เอ็นจเินียร่ิง เน็ทเวร์ิค เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.013/2563 ลว.6 ธ.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

20 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการแข่งขันกีฬา 11,785.00                   11,785.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป จ ากัดบริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กศ.004/2563 ลว.11 ธ.ค.62

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย ประโยชน์ของทางราชการ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม  2562
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  ธันวำคม  พ.ศ. 2562

21 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล ตามโครงการ 3,960.00                    3,960.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค ร้านสยามกราฟฟิค เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กศ.007/2563 ลว.6 ธ.ค.62

แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย ประโยชน์ของทางราชการ

22 จา้งเหมาจดัตกแต่งและจดัสถานที่ 30,000.00                   30,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  จนัทร์ย้อย นายสมนึก  จนัทร์ย้อย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กศ.006/2563 ลว.6 ธ.ค.62

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย ประโยชน์ของทางราชการ

23 จา้งเหมาซักผ้าม่าน 500.00                       500.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านปุ๊ ซัก อบ รีด ร้านปุ๊ ซัก อบ รีด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ ค.005/2563 ลว.17 ธ.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

24 จา้งเหมาด าเนินการก าจดัขยะมูลฝอย 55,812.40                   55,812.40                 เฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลปราณบุรี เทศบาลต าบลปราณบุรี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการ

25 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 244,030.00                 244,030.00               เฉพาะเจาะจง นายสมนึก จนัทร์ย้อย นายสมนึก จนัทร์ย้อย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ ช.002/2563 ลว.16 ธ.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

26 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ 1,200.00                    1,200.00                   เฉพาะเจาะจง นายพิชิต  แนวเถือ่น นายพิชิต  แนวเถือ่น เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.012/2563 ลว.6 ธ.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

27 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ 6,015.01                    6,015.01                   เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธ ์จ ากัด บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธ ์จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กค.006/2563 ลว.19 ธ.ค.62



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม  2562
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  ธันวำคม  พ.ศ. 2562

ประโยชน์ของทางราชการ

28 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 295.00                       295.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการ

29 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 38,410.60                   38,410.60                 เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการ

30 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 1,000.00                    1,000.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค ร้านสยามกราฟฟิค เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สส.005/2563 ลว.18 ธ.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

31 จา้งเหมาประกอบอาหาร 11,700.00                   11,700.00                 เฉพาะเจาะจง ครัวเกษมสันต์ ครัวเกษมสันต์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สส.007/2563 ลว.20 ธ.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

32 จา้งเหมาประกอบอาหาร 11,700.00                   11,700.00                 เฉพาะเจาะจง ครัวเกษมสันต์ ครัวเกษมสันต์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สส.006/2563 ลว.18 ธ.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

33 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 47,620.00                   47,620.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่นเนอร่ี กรุ๊ป จ ากัดบริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่นเนอร่ี กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ กค.002/2563 ลว.16 ธ.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม  2562
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  ธันวำคม  พ.ศ. 2562

34 จา้งเหมาจดัท าตาข่ายป้องกันนก 117,000.00                 117,000.00               เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  จนัทร์ย้อย นายสมนึก  จนัทร์ย้อย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.014/2563 ลว.12 ธ.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

35 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ 10,210.00                   10,210.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านขุนเจริญแอร์ แอนด์ ซาวด์ ร้านขุนเจริญแอร์ แอนด์ ซาวด์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สธ.007/2563 ลว.2 ธ.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

36 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ 10,270.00                   10,270.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านขุนเจริญแอร์ แอนด์ ซาวด์ ร้านขุนเจริญแอร์ แอนด์ ซาวด์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สธ.006/2563 ลว.2 ธ.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

37 จา้งเหมาตัดถางต้นไม้และวชัพืชไหล่ 25,000.00                   25,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  จนัทร์ย้อย นายสมนึก  จนัทร์ย้อย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ ช.002/2563 ลว.19 ธ.ค.62

ทางถนนสาย ร.7 ประโยชน์ของทางราชการ

38 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,100.00                    1,100.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด บริษัท วรรณเรืองโรจน์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการ

39 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ 4,610.00                    4,610.00                   เฉพาะเจาะจง นายสันติ  สมศักด์ิ นายสันติ  สมศักด์ิ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สธ.008/2563 ลว.24 ธ.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

40 จดัซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เคร่ืองตบดิน) 21,000.00                   21,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป จ ากัดบริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ ช.004/2563 ลว.18 ธ.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม  2562
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทับใต้

วันที่  1 - 31  เดอืน  ธันวำคม  พ.ศ. 2562

41 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 32,940.00                   32,940.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป จ ากัดบริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ ช.003/2563 ลว.18 ธ.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

42 จดัซ้ือน้ ายาล้างรถ 1,320.00                    1,320.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป จ ากัดบริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป จ ากัด เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ สป.006/2563 ลว.19 ธ.ค.62

43 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 31,337.00                   31,337.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป จ ากัดบริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชัน่เนอร่ี กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.004/2563 ลว.17 ธ.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

44 จดัซ้ือวสัดุและเคร่ืองด่ืมไร้แอลกอฮอล์ 19,020.00                   19,020.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านส านวนสุขพานิช ร้านส านวนสุขพานิช เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.007/2563 ลว.23 ธ.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

45 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 14,000.00                   14,000.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค ร้านสยามกราฟฟิค เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ สป.016/2563 ลว.17 ธ.ค.62

ประโยชน์ของทางราชการ

46 โครงการปรับปรุงถนน 3 สายทาง 494,000.00                 496,900.00               เฉพาะเจาะจง หจก.สรัลกร ก่อสร้าง หจก.สรัลกร ก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและเพื่อ 037/2563 ลว.3 ธ.ค.62


