
แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืนและ
เช้ือเพลิง (ส ำนกัปลดั) ขต 2515

              6,120            6,120 เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  1/2562 (1 ต.ค.61)

2 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืน (86-0640
 นม)

              1,836            1,836  เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  1.1/2562 (1 ต.ค.61)

3 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืน (กองช่ำง)
 ขม5638

              4,182            4,182  เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  2/2562 (1 ต.ค.61)

4 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืน (กิจกำร
ประปำ)

                 918               918  เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  2.1/2562 (1 ต.ค.61)

5 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืนและ
เช้ือเพลิง (กองสวสัดิกำรฯ) 
EMS

           18,564          18,564  เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  3/2562 (4 ต.ค.61)

6 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืนและ
เช้ือเพลิง (โครงกำร
ไขเ้ลือดออก)

                 510               510  เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  3.1/2562 (4 ต.ค.61)

7 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืนและ
เช้ือเพลิง (กองกำรศึกษำ)

              6,320            6,320  เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  3.2/2562 (4 ต.ค.61)

สรุปผลจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ.2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะแกรำช  อ ำเภอปักธงชัย  จังหวดันครรำชสีมำ

วนัที่  31  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2561
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ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก
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เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน
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8 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีประจ ำรถ 
EMS (ต.ค.61)

              9,000            9,000 เฉพำะเจำะจง นำยภคัรวรรธน์ ฉุนจะ
โปะ

นำยภคัรวรรธน์ ฉุนจะ
โปะ

มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 1/2562 (4ต.ค.61)

9 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีประจ ำรถ 
EMS (ต.ค.61)

              9,000            9,000 เฉพำะเจำะจง นำยประจวบ  ทิวเกษม นำยประจวบ  ทิวเกษม มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 2/2562 (4ต.ค.61)

7 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีผลิตและ
ซ่อมบ ำรุงระบบประปำ หมู1่3

              9,000            9,000 เฉพำะเจำะจง นำยชุน  กรุดก่ิง นำยชุน  กรุดก่ิง มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 3/2562 (4ต.ค.61)

8 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีผลิตและ
ซ่อมบ ำรุงระบบประปำ หมู1่3

              9,000            9,000 เฉพำะเจำะจง นำยสมบติั  กรุดก่ิง นำยสมบติั  กรุดก่ิง มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 4/2562 (4ต.ค.61)

9 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่ำน ้ำประปำในเขต
ต ำบลสะแกรำช (ต.ค.61)

              9,000            9,000 เฉพำะเจำะจง นำยสุพรรณ  พูนผล นำยสุพรรณ  พูนผล มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 5/2562 (4ต.ค.61)

10 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่ำน ้ำประปำในเขต
ต ำบลสะแกรำช (ต.ค.61)

              3,719            3,719 เฉพำะเจำะจง นำยวีรัตน์  ทดัก่ิง นำยวีรัตน์  ทดัก่ิง มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 6/2562 (4ต.ค.61)

11 จำ้งเหมำ บุคลำกรช่วยงำน
กองคลงั (ต.ค.61)

              4,500            4,500 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอรุณี  ซอก่ิง นำงสำวอรุณี  ซอก่ิง มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 7/2562 (4ต.ค.61)
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12 จำ้งเหมำ บุคลำกรช่วยงำน
กองสวสัดิกำร (ต.ค.61)

              6,300            6,300 เฉพำะเจำะจง นำงสำวปวีณำ  บุญประสิทธ์ิ นำงสำวปวีณำ  บุญประสิทธ์ิ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 8/2562 (4ต.ค.61)

13 จำ้งเหมำ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
(ต.ค.61)

              5,305            5,305 เฉพำะเจำะจง บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ำกดั

บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ำกดั

รำคำต ่ำสุด สะดวก  9/2562 (4ต.ค.61)

14 จดัซ้ือ หนงัสือพิมพส์ ำนกังำน 
(ต.ค.-ธ.ค.61)

              1,012            1,012 เฉพำะเจำะจง นำยสุพฒัน์  ทองตะคุ นำยสุพฒัน์  ทองตะคุ สะดวก รวดเร็ว  4/2562 (4ต.ค.61)

15 จำ้งเหมำถ่ำยเอกสำรขอ้บญัญติั
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 2562

              7,560            7,560 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊อปป้ีปร๊ินส์ ร้ำนก๊อปป้ีปร๊ินส์ สะดวก รวดเร็ว  10/2562 (8ต.ค.61)

16 จำ้งเหมำจดัท ำพวงมำลำ
สกักำระ (รัชกำลท่ี 9) คลำ้ย
วนัสวรรคต

              1,500            1,500 เฉพำะเจำะจง นำงสำวล ำเพย  ธรรม
ดอน

นำงสำวล ำเพย  ธรรม
ดอน

สะดวก รวดเร็ว  11/2562 (10ต.ค.61)

17 จำ้งเหมำจดัท ำพวงมำลำ
สกักำระ (รัชกำลท่ี 5) คลำ้ย
วนัสวรรคต

              1,500            1,500 เฉพำะเจำะจง นำงสำวล ำเพย  ธรรม
ดอน

นำงสำวล ำเพย  ธรรม
ดอน

สะดวก รวดเร็ว  12/2562 (16ต.ค.61)

18 จดัซ้ือวสัดุสำธิตประเพณีกวน
ขำ้วทิพย ์"โครงกำรอนุรักษ์
วฒันธรรม ประเพณีในววนั
ส ำคญัทำงศำสนำ กวนขำ้ว
ทิพยป์ระจ ำปี 2561"

              8,650            8,650 เฉพำะเจำะจง นำงอนุ  ไฝก่ิง นำงอนุ  ไฝก่ิง สะดวก ใกลเ้คียง 
รำคำต ่ำสุด

 5/2562 (16ต.ค.61)
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19 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำย "โครงกำร
อนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณี
ในววนัส ำคญัทำงศำสนำ กวน
ขำ้วทิพยป์ระจ ำปี 2561"

              1,800            1,800 เฉพำะเจำะจง นำยเตชสิทธ์ิ เกยรูวนิชย์ นำยเตชสิทธ์ิ เกยรูวนิชย์ สะดวก ใกลเ้คียง 
รำคำต ่ำสุด

 13/2562 (16ต.ค.61)

20 จำ้งเหมำตรวจเช็คสภำพ
รถพยำบำลฉุกเฉินทะเบียน กร
 7406 พร้อมเปล่ียนถ่ำย
น ้ำมนัเคร่ือง

              1,442            1,442 เฉพำะเจำะจง หจก.คิงส์ยนต ์(สำมแยก
ปัก)

หจก.คิงส์ยนต ์(สำมแยก
ปัก)

มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 14/2562 (19ต.ค.61)

21 จำ้งเหมำจดัท ำอำหำรว่ำงพร้อม
เคร่ืองด่ืมและอำหำรกลำงวนั 
ประชุมสภำฯ (22 ต.ค.61)

              3,000            3,000 เฉพำะเจำะจง นำยวิเชียร จ  ำปำศกัด์ิ นำยวิเชียร จ  ำปำศกัด์ิ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 15/2562 (19ต.ค.61)

22 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน (กองคลงั               3,020            3,020 เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีประพนัธ์ หจก.ศรีประพนัธ์ สะดวก ใกลเ้คียง 
รำคำต ่ำสุด

 6/2562 (19ต.ค.61)

23 จำ้งเหมำเปล่ียนถ่ำย
น ้ำมนัเคร่ือง พร้อมตรวจเช็ค
สภำพรถยนตส่์วนกลำง ขต 
2515

              3,547            3,547 เฉพำะเจำะจง บจก.โตโยตเ้ขำใหญ่ บจก.โตโยตเ้ขำใหญ่ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 16/2562 (24ต.ค.61)

24 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึก
พิมพก์องช่ำง)

              3,850            3,850 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ สะดวก ใกลเ้คียง 
รำคำต ่ำสุด

 7/2562 (31ต.ค.61)
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25 จำ้งเหมำซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ (กองช่ำง) รหสั
ครุภณัฑ ์416-54-0017

              1,700            1,700 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ ร้ำนบำ้นคอมพิวเตอร์ สะดวก ใกลเ้คียง 
รำคำต ่ำสุด

 17/2562 (31ต.ค.61)

26 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทย ุ
(กองช่ำง)

              2,650            2,650 เฉพำะเจำะจง หจก.พิธิวฒัน์คำ้วสัดุ
ก่อสร้ำง

หจก.พิธิวฒัน์คำ้วสัดุ
ก่อสร้ำง

สะดวก ใกลเ้คียง 
รำคำต ่ำสุด

 8/2562 (31ต.ค.61)

27 จดัซ้ือไมด้อกไมป้ระดบัและ
อุปกรณ์กำรเกษตร

           20,000          20,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษตรพำณิชย์ ร้ำนเกษตรพำณิชย์ สะดวก ใกลเ้คียง 
รำคำต ่ำสุด

 10/2562 (31ต.ค.61)

28 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ประปำ 
(กิจกำรประปำ)

           16,339          16,339 เฉพำะเจำะจง หจก.มีพร้อมโฮม หจก.มีพร้อมโฮม สะดวก ใกลเ้คียง 
รำคำต ่ำสุด

 11/2562 (31ต.ค.61)

29 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีประจ ำรถ 
EMS (พ.ย.61)

              9,000            9,000 เฉพำะเจำะจง นำยภคัรวรรธน์ ฉุนจะ
โปะ

นำยภคัรวรรธน์ ฉุนจะ
โปะ

มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 18/2562 (31 ต.ค.61)

30 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีประจ ำรถ 
EMS (พ.ย.61)

              9,000            9,000 เฉพำะเจำะจง นำยประจวบ  ทิวเกษม นำยประจวบ  ทิวเกษม มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 19/2562 (31 ต.ค.61)

31 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีผลิตและ
ซ่อมบ ำรุงระบบประปำ หมู1่3 
(พ.ย.61)

              9,000            9,000 เฉพำะเจำะจง นำยชุน  กรุดก่ิง นำยชุน  กรุดก่ิง มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 20/2562 (31 ต.ค.61)

32 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีผลิตและ
ซ่อมบ ำรุงระบบประปำ หมู1่3 
(พ.ย.61)

              9,000            9,000 เฉพำะเจำะจง นำยสมบติั  กรุดก่ิง นำยสมบติั  กรุดก่ิง มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 21/2562 (31 ต.ค.61)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

33 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่ำน ้ำประปำในเขต
ต ำบลสะแกรำช (พ.ย.61)

              9,000            9,000 เฉพำะเจำะจง นำยสุพรรณ  พูนผล นำยสุพรรณ  พูนผล มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 22/2562 (31 ต.ค.61)

34 จำ้งเหมำ เจำ้หน้ำท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่ำน ้ำประปำในเขต
ต ำบลสะแกรำช (พ.ย.61)

              3,777            3,777 เฉพำะเจำะจง นำยวีรัตน์  ทดัก่ิง นำยวีรัตน์  ทดัก่ิง มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 23/2562 (31 ต.ค.61)

35 จำ้งเหมำ บุคลำกรช่วยงำน
กองสวสัดิกำร (พ.ย.61)

              6,600            6,600 เฉพำะเจำะจง นำงสำวปวีณำ  บุญประสิทธ์ิ นำงสำวปวีณำ  บุญประสิทธ์ิ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์

 24/2562 (31 ต.ค.61)

36 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืนและ
เช้ือเพลิง (ส ำนกัปลดั) ขต 2515

              6,120            6,120 เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  12/2562 (31 ต.ค.61)

37 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืน (86-0640
 นม)

              3,672            1,836  เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  13/2562 (31 ต.ค.61)

38 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืนและ
เช้ือเพลิง (กองสวสัดิกำรฯ) 
EMS

           13,770          13,770  เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  14/2562 (31 ต.ค.61)

39 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืน (กองช่ำง)
 ขม5638

              2,652            4,182  เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  15/2562 (31 ต.ค.61)

40 จดัซ้ือ น ้ำมนัหล่อล่ืน (กิจกำร
ประปำ)

                 510               510  เฉพำะเจำะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง  16/2562 (31 ต.ค.61)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

41 จำ้งเหมำ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
(พ.ย.61)

              2,983            2,983 เฉพำะเจำะจง บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ำกดั

บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ำกดั

รำคำต ่ำสุด สะดวก  25/2562 (31ต.ค.61)

42 460,000         460,000      เฉพำะเจำะจง สุวรรณ  ปัญโญใหญ่  450,000 นำยสุวรรณ  ปัญโญใหญ่  1/2562
นำยศกัดำ  ค  ำจิแจ่ม 459,000 455,000 4 ต.ค. 61

43 123,000         123,000      เฉพำะเจำะจง หจก.เจริญรำชฯ 122,000 น.ส.สำยไหม  ขำมส ำโรง  2/2562
น.ส.สำยไหม ขำมส ำโรง 
120,000

120,000 4 ต.ค. 61

นำยโอภำส วนัก่ิง

44 51,800           51,800        เฉพำะเจำะจง น.ส.สำยไหม ขำมส ำโรง 
48,000

น.ส.สำยไหม  ขำมส ำโรง  3/2562

หจก.เจริญรำชฯ 50,000 48,000 11 ต.ค. 61
นำยน ำชยั ระเบียบดีเลิศ 49,900

45 94,000           94,000        เฉพำะเจำะจง น.ส.สำยไหม ขำมส ำโรง 
90,000

น.ส.สำยไหม  ขำมส ำโรง  4/2562

หจก.เจริญรำชฯ 93,000 90,000 11 ต.ค. 61
นำยน ำชยั ระเบียบดีเลิศ 91,500

46 51,900           51,900        เฉพำะเจำะจง น.ส.สำยไหม ขำมส ำโรง 
48,200

น.ส.สำยไหม  ขำมส ำโรง  5/2562

หจก.เจริญรำชฯ 50,000 48,200 19 ต.ค. 61
นำยน ำชยั ระเบียบดีเลิศ 49,500

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้นเก่ำ 
หมู่ท่ี 7 (สำยบำ้นนำงภำรินทร์ -
 บำ้นนำงจดั)

รำคำต ่ำสุด

โครงกำรปรับปรุงภูมิทศัน์หน้ำ
 อบต.สะแกรำช

รำคำต ่ำสุด

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้นเก่ำ 
หมู่ท่ี 7 (สำยบำ้นนำยวีรัตน์ - 
ถนนบำ้นโป่ง)

รำคำต ่ำสุด

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้นเก่ำ 
หมู่ท่ี 7 (สำยบำ้นนำงภำรินทร์ -
 บำ้นนำงจดั)

รำคำต ่ำสุด

โครงกำรปรับปรุงติดตั้ง
กระจกอลูมิเนียม อำคำร
หอประชุม อบต.สะแกรำช

รำคำต ่ำสุด



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

47 199,700         199,700      เฉพำะเจำะจง น.ส.สำยไหม ขำมส ำโรง 
194,000

น.ส.สำยไหม  ขำมส ำโรง  6/2562

หจก.เจริญรำชฯ 198,000 194,000 19 ต.ค. 61
นำยน ำชยั ระเบียบดีเลิศ 
196,00048 120,000         120,000      เฉพำะเจำะจง น.ส.สำยไหม ขำมส ำโรง 
115,000

น.ส.สำยไหม  ขำมส ำโรง  7/2562

หจก.เจริญรำชฯ 119,000 115,000 19 ต.ค. 61
นำยน ำชยั ระเบียบดีเลิศ 
117,500

49 76,400           76,400        เฉพำะเจำะจง น.ส.สำยไหม ขำมส ำโรง 
74,000

น.ส.สำยไหม  ขำมส ำโรง  8/2562

หจก.เจริญรำชฯ 75,900 74,000 26 ต.ค. 61
นำยน ำชยั ระเบียบดีเลิศ 75,000

50 113,500         113,500      เฉพำะเจำะจง น.ส.สำยไหม ขำมส ำโรง 
111,000

หจก.พิธิวฒัน์คำ้วสัดุ
ก่อสร้ำง

 9/2562

หจก.เจริญรำชฯ 112,900 109,000 30 ต.ค. 61
หจก.พิธิวฒัน์ฯ 109,000

51 83,000           83,000        เฉพำะเจำะจง น.ส.สำยไหม ขำมส ำโรง 
79,000

น.ส.สำยไหม  ขำมส ำโรง  10/2562

หจก.เจริญรำชฯ 82,000 79,000 30 ต.ค. 61
นำยน ำชยั ระเบียบดีเลิศ 80,000

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้นโคก
ไผ่แกว้ หมู่ 13 (ซอยบำ้นนำย
สมบติั  ค  ำก่ิง)

รำคำต ่ำสุด

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้นห้วย
ใต ้หมู่ 11 (จำกบำ้นนำยวีระ 
ถึงเหมืองชลประทำน)

รำคำต ่ำสุด

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้นห้วย
ใต ้หมู่ 11 (จำกบำ้นนำงอ ำนวย
  จนัสีนะ ถึงโรงฆ่ำสุกร)

รำคำต ่ำสุด

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 
(จำกศำลำ SML - ถนน คสล.
เดิม)

รำคำต ่ำสุด

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้นโคก
ไผ่แกว้ หมู่ 13 (จำกทำงหลวง
ชนบท 3002 ขวำมือซอยบำ้น
ผูใ้หญ่วรเจริญ  บรรลงั)

รำคำต ่ำสุด


