
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง (วงเงินงบประมาณ) ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดนสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,500.00                   2,500.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านแบตเตอร่ีค าปงิ/ ร้านแบตเตอร่ีค าปงิ/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 14/2564
(แบตเตอร่ีรถยนต์) ทะเบยีน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 8 ธ.ค.63
กข 6950 ชย 2,500.00.- บาท 2,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 12,200.00                 12,200.00       เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสงวนการยาง/ ร้านสงวนการยาง/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 15/2564
(ยางรถยนต์) รถรับส่งนกัเรียน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 9 ธ.ค.63
ทะเบยีน บม 8162 ชย 12,200.00.- บาท 12,200.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 ซ้ือวัสดุส านกังาน (หมึกเคร่ืองถ่าย 9,900.00                   9,900.00         เฉพาะเจาะจง 1.บ.ชัยภมูกิอ๊ปปีฯ้/ บ.ชัยภมูกิอ๊ปปีฯ้/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 16/2564
เอกสาร) ส านกัปลัด ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16 ธ.ค.63

9,900.00.- บาท 9,900.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 ซ้ือวัสดุส านกังาน (น้ าด่ืมแบบถัง) 820.00                      820.00            เฉพาะเจาะจง 1.ร้านน้ าด่ืมฟิวเจอร์ ร้านน้ าด่ืมฟิวเจอร์/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 17/2564
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16 ธ.ค.63
820.00.- บาท 820.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 ซ้ือค่ารับรองส าหรับบริการปชช. 3,750.00                   3,750.00         เฉพาะเจาะจง 1.นายธงชัย พงษจ์ านงค์ นายธงชัย พงษจ์ านงค์/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 18/2564
ตามโครงการปกปอ้งสถาบนัของ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16 ธ.ค.63
ชาติและกจิกรรมจิตอาสา 3,750.00.- บาท 3,750.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

5 ซ้ือพานดอกไม้,พานพุ่มเงินทอง 3,500.00                   35,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จ จ ากัด บ.สงวนวงศ์บ าเหนจ็ จ ากดั/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 19/2564
ตามโครงการปกปอ้งสถาบนัของ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16 ธ.ค.63
ชาติและกจิกรรมจิตอาสา 3,750.00.- บาท 3,750.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล อ าภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวดัชัยภูมิ



หนา้ 2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง (วงเงินงบประมาณ) ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดนสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

6 ซ้ือผ้าต่วน 7,500.00                   7,500.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโอ ที ช๊อป ร้านโอ ที ช๊อป/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 20/2564
ตามโครงการปกปอ้งสถาบนัของ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16 ธ.ค.63
ชาติและกจิกรรมจิตอาสา 7,500.00.- บาท 7,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

7 ซ้ือวัสดุอืน่ๆ 2,000.00                   2,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จ จ ากัด บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จ จ ากัด/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 21/2564
ตามโครงการอบต.เคล่ือนที่ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16 ธ.ค.63
บ าบดัทุกข์ บ ารุงสุข 2,000.00.- บาท 2,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

8 ซ้ือพันธุ์ไม้ 3,500.00                   3,500.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสามพี่นอ้งพันธุ์ไม้ ร้านสามพี่นอ้งพันธุ์ไม/้ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 22/2564
ตามโครงการปกปอ้งสถาบนัของ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16 ธ.ค.63
ชาติและกจิกรรมจิตอาสา 3,500.00.- บาท 3,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

10 ซ้ือวัสดุอืน่ๆ 900.00                      900.00            เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสามพี่นอ้งพันธุ์ไม้ ร้านสามพี่นอ้งพันธุ์ไม/้ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 23/2564
ตามโครงการปกปอ้งสถาบนัของ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16 ธ.ค.63
ชาติและกจิกรรมจิตอาสา 900.00.- บาท 900.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

(ลงชือ่).................................................ผู้รายงาน   (ลงชือ่)..........................................ผู้ตรวจสอบ       (ลงชือ่).................................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชือ่).................................................ผู้อนมุติั
     (นางสาววิจิตรา ประสมทรัพย)์                       (นายวีระศักด์ิ ประสมทรัพย์)         (นายวีรภาส ตันติปญัจพร)
       เจ้าพนกังานพัสดุปฏบิติังาน         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหวัทะเล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหวัทะเล
                              รักษาราชการแทนผอ .กองคลัง

                           (นางสาวขวัญพิชชา มขุขุนทด)             
           เจ้าพนกังานการเงินและบญัชีช านาญงาน



หนา้ 3
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง (วงเงินงบประมาณ) ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดนสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถ 2,200.00                   2,200.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านพรชัยการไฟฟ้า 1.ร้านพรชัยการไฟฟ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างที่ 14/2564
รับส่งนกัเรียนทะเบยีน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 9 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63
บม 8162 ชย 2,200.00.- บาท 2,200.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถ 2,090.00                   2,090.00         เฉพาะเจาะจง 1.นายวิชิต ล้อวิไล 1.นายวิชิต ล้อวิไล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างที่ 15/2564
บรรทุกขยะหมายเลขครุภณั ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16ธ.ค. 63 - 19 ธ.ค. 63
005-52-001 2,090.00.- บาท 2,090.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 จ้างท าปา้ยประชาสัมพันธ์ 2,400.00                   2,400.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโอ ที ช๊อป 1.ร้านโอ ที ช๊อป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างที่ 16/2564
ตามโครงการ อบต.เคล่ือนที่ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63
บ าบดัทุกข์ บ ารุงสุข ฯ 2,400.00.- บาท 2,400.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 จ้างเช่าเวที 3,000.00                   3,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโอ ที ช๊อป 1.ร้านโอ ที ช๊อป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างที่ 17/2564
ตามโครงการ อบต.เคล่ือนที่ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63
บ าบดัทุกข์ บ ารุงสุข ฯ 3,000.00.- บาท 3,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

5 จ้างเช่าเต้นท์ เช่าโต๊ะ 25,800.00                 25,800.00       เฉพาะเจาะจง 1.หจก.โอเล่หนองบวัใหญ่ผ้าใบ1.หจก.โอเล่หนองบวัใหญ่ผ้าใบ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างที่ 18/2564
ตามโครงการ อบต.เคล่ือนที่ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63
บ าบดัทุกข์ บ ารุงสุข ฯ 25,000.00.- บาท 25,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

6 จ้างท าปา้ยประชาสัมพันธ์ 3,496.00                   3,496.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโอ ที ช๊อป 1.ร้านโอ ที ช๊อป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างที่ 19/2564
ตามโครงการ ปกปอ้งสถาบนัของ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63
ชาติและกจิกรรมจิตอาสาฯ 3,496.00.- บาท 3,496.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

7 จ้างเช่าเวทีประชาสัมพันธ์ 3,000.00                   3,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.นายยศพล ฝ่ังสระ 1.นายยศพล ฝ่ังสระ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างที่ 20/2564
ตามโครงการ ปกปอ้งสถาบนัของ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63
ชาติและกจิกรรมจิตอาสาฯ 3,000.00.- บาท 3,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

8 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง 3,000.00                   3,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโอ ที ช๊อป 1.ร้านโอ ที ช๊อป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างที่ 21/2564
ตามโครงการ อบต.เคล่ือนที่ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 18ธ.ค. 63 - 23 ธ.ค. 63
บ าบดัทุกข์ บ ารุงสุข ฯ 3,000.00.- บาท 3,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง



หนา้ 4
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง (วงเงินงบประมาณ) ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดนสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

9 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง 3,000.00                   3,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.นายยศพล ฝ่ังสระ 1.นายยศพล ฝ่ังสระ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างที่ 22/2564
ตามโครงการ ปกปอ้งสถาบนัของ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 18ธ.ค. 63 - 23 ธ.ค. 63
ชาติและกจิกรรมจิตอาสาฯ 3,000.00.- บาท 3,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

10 จ้างท าปา้ยองิค์เจ็ทตามโครงการ 15,000.00                 15,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโอ ที ช๊อป 1.ร้านโอ ที ช๊อป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างที่ 22/2564
รณรงค์การปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 23ธ.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63
ทางถนนในช่วงปใีหม่ 15,000.00.- บาท 15,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง



หนา้ 5
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง (วงเงินงบประมาณ) ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดนสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 อาหารเสริมนมโรงเรียน 453,179.58              453,179.58    เฉพาะเจาะจง สหกรณสีค้ิว สหกรณ์สีค้ิว เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาซ้ือขาย 1/2564
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 ธ.ค.63 -30 เม.ย. 64

453,179.58.- บาท 453,179.58.- บาท การเฉพาะเจาะจง



หนา้ 6
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง (วงเงินงบประมาณ) ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดนสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 โครงการลงลูกรังสาย 56,500.00                 56,500.00       เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งานกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งานกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 8/2564
นายอดุม ปดัจันทึก บา้นเกา่ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 29 ธ.ค. 63 - 27 ม.ค. 63
หมู ่8 56,500.00.- บาท 56,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 โครงการลงลูกรังสาย 48,500.00                 48,500.00       เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งานกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งานกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 9/2564
โคกแสว-หนองดง บา้นเกา่ หมู ่8 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 29 ธ.ค. 63 - 27 ม.ค. 63

48,500.00.- บาท 48,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 โครงการปรับปรุงบ ารุงรักษา 40,000.00                 40,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งานกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งานกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 10/2564
ซ่อมแซมส่ิงกิส่ร้างบอ่ขยะ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 29 ธ.ค. 63 - 27 ม.ค. 63
ในเขตพื้นที่ ต.หวัทะเล 40,000.00.- บาท 40,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 49,500.00                 49,500.00       เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งานกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งานกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 11/2564
ถนนลูกรังสายซอยลับแล-ฟาร์มไก่ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 29 ธ.ค. 63 - 27 ม.ค. 63
นายอูด๊ บา้นเขาดิน หมู่5 49,500.00.- บาท 49,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 49,500.00                 49,500.00       เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งานกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งานกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 12/2564
ถนนลูกรังสายศาลตาปู-่ท่าขีเ้ถ้า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 29 ธ.ค. 63 - 27 ม.ค. 63
บา้นเขาดิน หมู่5 49,500.00.- บาท 49,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 67,500.00                 49,500.00       เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งานกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งานกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 13/2564
ถนนลูกรังโดยการถมดินพร้อม ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 29 ธ.ค. 63 - 27 ม.ค. 63
ลูกรังสายถนนสุรนารายณ์ 205- 67,500.00.- บาท 67,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ประปาหมู่บา้น หมู่5
7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 67,500.00                 49,500.00       เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งานกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งานกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 13/2564

ถนนลูกรังโดยการถมดินพร้อม ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 29 ธ.ค. 63 - 27 ม.ค. 63
ลูกรังสายถนนสุรนารายณ์ 205- 67,500.00.- บาท 67,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ประปาหมู่บา้น หมู่5



หนา้ 7
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง (วงเงินงบประมาณ) ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดนสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 98,000.00                 98,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งานกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งานกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 14/2564
ถนนลูกรังสายโศกโก-โคกเตียน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 29 ธ.ค. 63 - 27 ม.ค. 63
หนา้วัดหวัทะเล หมู ่1 98,000.00.- บาท 98,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 39,500.00                 39,500.00       เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งานกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งานกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 15/2564
ถนนลูกรังสายคลองไผ่งาม-โคกเตียน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 30 ธ.ค. 63 - 28 ม.ค. 63
หนา้วัดหวัทะเล หมู ่1 39,500.00.- บาท 39,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 39,500.00                 39,500.00       เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งานกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งานกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 16/2564
ถนนลูกรังสายเลียบคลองโอบ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 30 ธ.ค. 63 - 28 ม.ค. 63
บา้นหวัทะเล หมู ่1 39,500.00.- บาท 39,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 39,500.00                 39,500.00       เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งานกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งานกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 17/2564
ถนนลูกรังสายคลองไผ่งาม-คลองโอบ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 30 ธ.ค. 63 - 28 ม.ค. 63
บา้นหวัทะเล หมู ่1 39,500.00.- บาท 39,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 49,500.00                 49,500.00       เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งานกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งานกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 18/2564
ถนนลูกรังสายประปา-หลังรง.น้ าตาล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 30 ธ.ค. 63 - 28 ม.ค. 63
บา้นเขาดิน หมู ่5 49,500.00.- บาท 49,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 49,500.00                 49,500.00       เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งานกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งานกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 19/2564
ถนนลูกรังสายศาลตาปู-่นานายจูน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 30 ธ.ค. 63 - 28 ม.ค. 63
บา้นเขาดิน หมู ่5 49,500.00.- บาท 49,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง




















