
แบบ สขร. 1

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

นายธีระศักด์ิ บุญสอาด
ราคาทีเ่สนอ 8,700 บาท

ร้านสุรสีห ์ครุภัณฑ์
ราคาทีเ่สนอ 14,400 บาท

ร้านทองสุข การพิมพ์
ราคาทีเ่สนอ 290 บาท

ร้านวังดีไซน์
ราคาทีเ่สนอ 192 บาท

น.ส.ช่อทิพย์ จา่งกนั
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
นายธีระศักด์ิ บุญสอาด

ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
ร้านเอม็ทีซัพพลาย ร้านเอม็ทีซัพพลาย

ราคาทีเ่สนอ 2,500 บาท
นายส าเนียง ใจศรี

ราคาทีเ่สนอ 54,600 บาท
นายส าเนียง ใจศรี

ราคาทีเ่สนอ 280,000 บาท
หจก.รชตกอ่สร้าง

ราคาทีเ่สนอ 448,000 บาท
หจก.เต็งสุวรรณ์

ราคาทีเ่สนอ 460,000 บาท
บจก.ไทย อนิโนเวชั่น 

ราคาทีเ่สนอ 140,000 บาท
นายธนารัตน์ สุขแจม่

ราคาทีเ่สนอ 16,500 บาท
นางสาวทิพย์สุดา  สุ่มหอม
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

บ.เชียงใหมเ่ฟรชมลิล์
ราคาทีเ่สนอ 133,179.20

นางทอน  อุน่ที
ราคาทีเ่สนอ 600 บาท

จา้งเหมาคนงานทัว่ไปประจ าเดือน สิงหาคม  2563 9,000.00            9,000.00           น.ส.สุดารัตน์  สุขแจม่
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

จา้งเหมาคนงานทัว่ไปประจ าเดือน สิงหาคม  2563 9,000.00            9,000.00           น.ส.เบญจมาศ  พันธ์จนัทร์
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

19 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปประจ าเดือน สิงหาคม  2563 9,000.00            9,000.00           น.ส.จนัทร์แรม สอนศิลป์วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จนัทร์แรม  สอนศิลป์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ/110/2563 ลว.31 ก.ค. 2563

17 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุดารัตน์  สุขแจม่ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ/108/2563 ลว.31 ก.ค. 2563

18 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจมาศ  พันธ์จนัทร์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ/109/2563 ลว.31 ก.ค. 2563

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ/45/2563 ลว.31 ก.ค. 2563

16 จา้งเหมาซักผ้าตกแต่งรถเทียน 600.00              600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นางทอน  อุน่ที เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ/107/2563 ลว.10 ก.ค. 2563

15 จดัซ้ือนมโรงเรียน  ประจ าเดือน สิงหาคม 2563 133,179.20        133,179.20       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเ่ฟรชมลิล์

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กช-33/2563 ลว. 21 ก.ค. 63       (ใบส่ัง
จา้ง)

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

สก/18/2563 ลว.31 ก.ค. 63

13 จา้งปลูกต้นไม้ 16,500.00          16,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนารัตน์ สุขแจม่

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กช-48/2563 ลว. 22 ก.ค. 63 (สัญญาจา้ง)

12 จดัซ้ือโคมไฟ LED 140,000.00        140,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไทย อนิโนเวชั่น เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กช-3/2563 ลว. 20 ก.ค. 63        (สัญญา
ซ้ือขาย)

11  โครงการขดุลอกสระเกบ็น้ า หมูท่ี ่10    (กรณีจา่ยขาดเงินสะสม) 460,000.00        460,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เต็งสุวรรณ์กอ่สร้าง

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

    กช-2/2563 ลว.1 ก.ค. 63           
(สัญญาซ้ือขาย)

10  โครงการกอ่สร้างถนนน้ าล้น คสล. หมูท่ี ่10  (กรณีจา่ยขาดเงินสะสม) 448,000.00        448,652.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.รชตกอ่สร้าง เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กช-47/2563 ลว. 16 ก.ค. 63 (สัญญาจา้ง)

9 จดัซ้ือชุดสูบน้ าบาดาล 280,000.00        280,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายส าเนียง ใจศรี

กค17/2563 ลว. 31 กรกฎาคม 2563

8 จดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขง่ 54,600.00          54,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายส าเนียง ใจศรี เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กช-22/2563 ลว.1 ก.ค. 63 (ใบส่ังซ้ือ)

7 จดัซ้ือเกา้อีส้ านักงาน 2,500.00            2,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน สิงหาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง กค42/2563 ลว. 24 กรกฎาคม 2563

6 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน สิงหาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีระศักด์ิ บุญสอาด เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กค41/2563 ลว. 24 กรกฎาคม 2563

5 น.ส.ช่อทิพย์ จา่งกนั

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กค39/2563 ลว. 21 กรกฎาคม 2563

4 จา้งเหมาท าป้ายไวนิลรับช าระภาษีนอกสถานที่ 192.00              192.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวังดีไซน์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กค40/2563 ลว. 24 กรกฎาคม 2563

3 จา้งเหมาท าตรายาง 290.00              290.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทองสุข การพิมพ์

กค16/2563 ลว. 20 กรกฎาคม 2563

2 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมกึปร้ินเตอร์) 14,400.00          14,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุรสีห ์ครุภัณฑ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กค16/2563 ลว. 20 กรกฎาคม 2563

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลวังพิกุล อ ำเภอบึงสำมพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที ่1 - 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563

1 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 8,700.00            8,700.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีระศักด์ิ บุญสอาด เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด



ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
20 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปประจ าเดือน สิงหาคม  2563 9,000.00            9,000.00           น.ส.น้ าออ้ย  กระบวนรัตน์

ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
21 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปประจ าเดือน สิงหาคม  2563 9,000.00            9,000.00           น.ส.สุภานัน  แป้นแกว้

ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
22 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปประจ าเดือน สิงหาคม  2563 9,000.00            9,000.00           น.ส.รจนา  แป้นฝ้าย

ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
23 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปประจ าเดือน สิงหาคม  2563 9,000.00            9,000.00           นายชัยยุทธ์ สิงหะเทพ

ราคาทีเ่สนอ 7,000 บาท
24 นายเพชร  แป้นฝ้าย

ราคาทีเ่สนอ 10,000 บาท
25 นายสมชาย  พัฒนสันติ

ราคาทีเ่สนอ 4,500 บาท
26 ร้านสุนิสาพานิชย์

ราคาทีเ่สนอ 14,000 บาท
27 นายณัฐนันท์  ย้ิมคง

ราคาทีเ่สนอ 3,770 บาท
28 นางจ ารัส  รินสอน

ราคาทีเ่สนอ        บาท
29 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปประจ าเดือน สิงหาคม  2563 นางสาวนิตยา  กมขนุทด

ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
30 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปประจ าเดือน สิงหาคม  2563 นายก าพันธ์  สิงหเ์ถือ่น

ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
31 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปประจ าเดือน สิงหาคม  2563 นายอนันท์  ค าศรี

ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
32 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปประจ าเดือน สิงหาคม  2563 นายพรศักด์ิ  มาเยาะ

ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
33 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปประจ าเดือน สิงหาคม  2563 นายวีระชาติ  กลมเกล้ียง

ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
34 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปประจ าเดือน สิงหาคม  2563 นายสุคนธ์  จนัสดี

ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
35 จา้งเหมาคนงานทัว่ไปประจ าเดือน สิงหาคม  2563 นายสมบัติ  กลุฉวะ

ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
36 นางตรัยภร มากะเรือน

ราคาทีเ่สนอ 680 บาท
37 น.ส.ชวัลพัชร ไทยวัฒนาตระกลู

ราคาทีเ่สนอ 2,350 บาท
38 ร้านบีน้ าแขง็

ราคาทีเ่สนอ 2,360 บาท
39 น.ส.จ ารัส  รินสอน

ราคาทีเ่สนอ 14,500 บาท
อูต้่อมเซอร์วิส

ราคาทีเ่สนอ 6,880 บาท
วังดีไซน์

นายชัยยุทธ์ สิงหะเทพ

สป 111/2563 ลว. 20 กรกฎาคม 2563

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป 110/2563 ลว. 20 กรกฎาคม 2563

จดัซ้ือน้ ามนั ประจ าเดือน สิงหาคม 2563

41 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 863.00              863.00              วิธีเฉพาะเจาะจง วังดีไซน์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

40 จา้งเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ อปพร. 6,880.00            6,880.00           วิธีเฉพาะเจาะจง อูต้่อมเซอร์วิส

14,500.00          14,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จ ารัส  รินสอน เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป 83/2563 ลว. 31 กรกฎาคม 2563

สป 84/2563 ลว. 31 กรกฎาคม 2563

สป 85/2563 ลว.31 กรกฎาคม 2563

จดัซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือน สิงหาคม 2563 2,360.00            2,360.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบีน้ าแขง็ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป 82/2563 ลว. 20 กรกฎาคม 2563

9,000.00            

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

จดัซ้ือธงตราสัญลักษณ์ 6,000.00            6,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางตัยภร มากะเรือน เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบัติ  กลุฉวะ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ/147/2563 ลว. 31 ก.ค. 2564

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุคนธ์  จนัสดี

สธ/149/2563 ลว. 31 ก.ค. 2565

9,000.00            

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ/148/2563 ลว. 31 ก.ค. 2565

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

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

สธ/146/2563 ลว. 31 ก.ค. 2564

9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนันท์  ค าศรี เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ/143/2563 ลว. 31 ก.ค. 2563

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายก าพันธ์  สิงหเ์ถือ่น

สธ/145/2563 ลว. 31 ก.ค. 2564

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ/144/2563 ลว. 31 ก.ค. 2563

9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา  กมขนุทด เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ/41/2563 ลว. 14 ก.ค. 2563

จดัซ้ือน้ ามนั ประจ าเดือน สิงหาคม 2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางจ ารัส  รินสอน เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ/42/2563 ลว. 31 ก.ค. 2563

จดัซ้ือวัสดุส านักงาน  จ านวน 8 รายการ 3,770.00            3,770.00           วีธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐนันท์  ย้ิมคง เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ/39/2563 ลว. 2 ก.ค. 2563

จดัซ้ือทรายอะเบท  4  ถงั 14,000.00          14,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุนิสาพานิชย์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สธ/40/2563 ลว. 9 ก.ค. 2563

จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมกึปร้ินเตอร์) 4,500.00            4,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย  พัฒนสันติ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ/114/2563 ลว.31 ก.ค. 2563

จา้งเหมารถตู้รับส่งเด็กนักเรียน ศพด.หนองทรายกลอย ปจด. ส.ค. 63 10,000.00          10,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายเพชร  แป้นฝ้าย เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ/115/2563 ลว.31 ก.ค. 2563

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุภานัน  แป้นแกว้ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ/112/2563 ลว.31 ก.ค. 2563

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.รจนา  แป้นฝ้าย เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ/113/2563 ลว.31 ก.ค. 2563

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จนัทร์แรม  สอนศิลป์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ/110/2563 ลว.31 ก.ค. 2563

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.น้ าออ้ย  กระบวนรัตน์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

กศ/111/2563 ลว.31 ก.ค. 2563



ราคาทีเ่สนอ 863 บาท
บริษัทก าพรโซลู่ชั่น บริษัทก าพรโซลู่ชั่น

ราคาทีเ่สนอ 8,500 บาท
นายจกัรพันธ์ วงษ์ภักดี

ราคาทีเ่สนอ 3,000 บาท
น.ส.วิภาลัย ดุสิต

ราคาทีเ่สนอ 3,000 บาท
วังดีไซน์

ราคาทีเ่สนอ 460 บาท
นายสมภาร ชอบนา

ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
นายวิทูล จนัทร์ดี

ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
นายสุนทร ขนัทอง นายสุนทร ขนัทอง เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข

 เสนอราคาต่ าสุดราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
นายอ านาจ  แท่นน้อย นายอ านาจ แท่นน้อย เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข

 เสนอราคาต่ าสุดราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
นางพจสภร ศรีทับทิม นางพจสภร ศรีทับทิม เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข

 เสนอราคาต่ าสุดราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
น.ส.อณัศยา สงวนพันธ์

ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท
เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข

 เสนอราคาต่ าสุด
สป 122/2563 ลว. 31 กรกฎาคม 256351 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน สิงหาคม  2563 7,000.00            7,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.อณัศยา สงวนพันธ์

50 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน สิงหาคม  2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง สป 121/2563 ลว. 31 กรกฎาคม 2563

49 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน สิงหาคม  2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง สป 120/2563 ลว. 31 กรกฎาคม 2563

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป 118/2563 ลว. 31 กรกฎาคม 2563

48 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน สิงหาคม  2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง สป 119/2563 ลว. 31 กรกฎาคม 2563

47 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน สิงหาคม  2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิทูล จนัทร์ดี

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป 115/2563 ลว. 23 กรกฎาคม 2563

46 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป ประจ าเดือน สิงหาคม  2563 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมภาร ชอบนา เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป 117/2563 ลว. 31 กรกฎาคม 2563

45 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลตักบาตร 460.00              460.00              วิธีเฉพาะเจาะจง วังดีไซน์

เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป 113/2563 ลว. 21 กรกฎาคม 2563

44 จา้งเหมาตัดหญ้าเกาะกลาง 3,000.00            3,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.วิภาลัย ดุสิต เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป 114/2563 ลว. 21 กรกฎาคม 2563

43 จา้งเหมาตัดหญ้าเกาะกลาง 3,000.00            3,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายจกัรพันธ์ วงษ์ภักดี

สป 111/2563 ลว. 20 กรกฎาคม 2563

42 จา้งเหมาจต่ออายุโดเมนท์ (สถอ.บึงสามพัน) 8,500.00            8,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

สป 112/2563 ลว. 21 กรกฎาคม 2563

41 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 863.00              863.00              วิธีเฉพาะเจาะจง วังดีไซน์ เป็นผู้มคุีณสมบัติตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด


