
แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการอบรม
ใหค้วามรู้เก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออก
 ประจ าปีงบประมาณ 2562

           500.00             500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องคก์ราฟิกส์ ร้านฟร้องคก์ราฟิกส์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

 199/2562 (1 ส.ค.62)

2 จดัซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนและ
เช้ือเพลิง (พ่นยงุ) สิงหาคม 62

      35,496.00        35,496.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ราคาต ่าสุด 170/2562 (1 ส.ค.62)

3 จดัซ้ือสารส้มคลอรีน (กิจการ
ประปา)  ม.13

      64,000.00        64,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สุภวชัร์ เอ็นวาย 
เซ็นเตอร์ จ  ากดั

บริษทั สุภวชัร์ เอ็นวาย 
เซ็นเตอร์ จ  ากดั

สะดวก ราคาต ่าสุด 171/2562 (2 ส.ค.62)

4 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองคลงั)         5,763.00          5,763.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก ใกลเ้คียง 172/2562 (2 ส.ค.62)

5 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ
(กองคลงั)

        2,520.00          2,520.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก ราคาต ่าสุด 173/2562 (2 ส.ค.62)

6 จดัซ้ือธงอกัษรพระนามาภิไธย
 ส.ก. เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจา้สิริกิตตฯ์ 2562

      18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี เอ็น พี โอโตพ้าร์ท ร้าน บี เอ็น พี โอโตพ้าร์ท สะดวก ราคาต ่าสุด 174/2562 (2 ส.ค.62)

สรุปผลจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ.2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะแกรำช  อ ำเภอปักธงชัย  จังหวดันครรำชสีมำ

วนัที่  30 เดือน  สิงหำคม พ.ศ. 2562



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก
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กำรซ้ือหรือจ้ำง

7 จา้งเหมาท าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม โครงการอบรมให้
ความรู้ไขเ้ลือดออก

        6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ฟ้าสาง  ภาก่ิง น.ส.ฟ้าสาง  ภาก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

200/2562 (5 ส.ค.62)

8 จา้งเหมาท าอาหารกลางวนั 
โครงการอบรมให้ความรู้
ไขเ้ลือดออก

        9,000.00          9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ฟ้าสาง  ภาก่ิง น.ส.ฟ้าสาง  ภาก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

201/2562 (5 ส.ค.62)

9 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส านกังาน (กองการศึกษา)

      32,000.00        32,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ สะดวก ราคาต ่าสุด 175/2562 (5 ส.ค.62)

10 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์(กอง
การศึกษา)

        2,600.00          2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ สะดวก ราคาต ่าสุด 176/2562 (5 ส.ค.62)

11 จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ (กอง
การศึกษา)

        5,000.00          5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ สะดวก ราคาต ่าสุด 177/2562 (5 ส.ค.62)

12 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองรับ
วิทย ุชนิดติดตั้งประจ าศูนย ์
รหสัครุภณัฑ ์464-61-0030

        1,800.00          1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั นาซ่าโปรดกัส์ 
แอนด ์เซฟต้ี จ  ากดั

บริษทั นาซ่าโปรดกัส์ 
แอนด ์เซฟต้ี จ  ากดั

มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

202/2562 (5 ส.ค.62)

13 จา้งเหมาจดัท าพานพุม่ประดบั
โตะ๊ (พระพนัปีหลวง)

        1,500.00          1,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ร าเพย น.ส.ร าเพย มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

203/2562 (5 ส.ค.62)
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14 จดัซ้ือพานพุม่ ขาตั้งเสาธง 
เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯพระนางเจา้สิริ
กิตต์

        3,250.00          3,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก ราคาต ่าสุด 178/2562 (5 ส.ค.62)

15 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองช่าง)         1,600.00          1,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก ราคาต ่าสุด 179/2562 (7 ส.ค.62)

16 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง (กองช่าง)         3,390.00          3,390.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุฯ หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุฯ สะดวก ราคาต ่าสุด 180/2562 (7 ส.ค.62)

17 จา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั
และอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม
 ประชุมสภาฯ สมยัสามญั 
สมยัท่ี 3

        3,750.00          3,750.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  จ  าปาศกัด์ิ นายวิเชียร  จ  าปาศกัด์ิ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

204/2562 (9 ส.ค.62)

18 จดัซ้ือเกา้อ้ีพลาสติก 200 ตวั       57,000.00        57,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.พาณิชย์ ร้าน ท.พาณิชย์ สะดวก ราคาต ่าสุด 181/2562 (13 ส.ค.62)

19 จดัซ้ือตูจ้ดัเก็บเอกสารกระจก 
แบบบานเล่ือน (กองคลงั) 2ตู,้ 
ตูเ้อกสารแบบบานทึบ บานเปิด
 2ตู้

      19,200.00        19,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครราชสีมาเพชร
ประทีป

หจก.นครราชสีมาเพชร
ประทีป

สะดวก ราคาต ่าสุด 182/2562 (13 ส.ค.62)

20 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
เคร่ืองพิมพ ์(ส านกัปลดั)

        7,900.00          7,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ สะดวก ราคาต ่าสุด 183/2562 (13 ส.ค.62)

21 จดัซ้ือโตะ๊พบั หน้าฟอเมกา้ขาว
 (ส านกัปลดั)

      29,800.00        29,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.พาณิชย์ ร้าน ท.พาณิชย์ สะดวก ราคาต ่าสุด 184/2562 (13 ส.ค.62)
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22 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กอง
สวสัดิการ)

      11,945.00        11,945.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก ราคาต ่าสุด 185/2562 (15 ส.ค.62)

23 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมึก
พิมพ ์(กองคลงั)

        5,840.00          5,840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ สะดวก ราคาต ่าสุด 185/2562 (15 ส.ค.62)

24 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (ส านกั
ปลดั)

      24,695.00        24,695.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก ราคาต ่าสุด 186/2562 (15 ส.ค.62)

25 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
(ส านกัปลดั)

        8,780.00          8,780.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประภณัฑ์ หจก.ศรีประภณัฑ์ สะดวก ราคาต ่าสุด 187/2562 (15 ส.ค.62)

26 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึก
พิมพ)์

      43,320.00        43,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ สะดวก ราคาต ่าสุด 188/2562 (15 ส.ค.62)

27 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึก
พิมพ)์ กองสวสัดิการ

        7,910.00          7,910.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร๊ินส์เตอร์โซน ร้านปร๊ินส์เตอร์โซน สะดวก ราคาต ่าสุด 189/2562 (19 ส.ค.62)

28 จดัซ้ือส่ือการเรียนการสอน
และวสัดุการศึกษาฯ

      72,133.00        72,133.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมีเดียโฮมคิดส์ ร้านมีเดียโฮมคิดส์ สะดวก ราคาต ่าสุด 190/2562 (19 ส.ค.62)

29 จา้งเหมาจดัท าผา้คลุมโตะ๊ 
ศพด. (กองการศึกษา)

        8,750.00          8,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมีเดียโฮมคิดส์ ร้านมีเดียโฮมคิดส์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

205/2562 (19 ส.ค.62)

30 จด้ซ้ือวสัดุก่อสร้าง (กิจการ
ประปา)

      10,527.00        10,527.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุฯ หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุฯ สะดวก ราคาต ่าสุด 191/2562 (19 ส.ค.62)

31 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ
(กองช่าง)

        5,055.00          5,055.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุฯ หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุฯ สะดวก ราคาต ่าสุด 192/2562 (21 ส.ค.62)
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32 จดัซ้ือพดัลมอุตสาหกรรม 
(ส านกัปลดั)

      19,750.00        19,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.พาณิชย์ ร้าน ท.พาณิชย์ สะดวก ราคาต ่าสุด 193/2562 (21 ส.ค.62)

33 จดัซ้ือกลอ้งถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล (ส านกัปลดั)

      19,000.00        19,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.พาณิชย์ ร้าน ท.พาณิชย์ สะดวก ราคาต ่าสุด 194/2562 (21 ส.ค.62)

34 จดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียง (ส านกั
ปลดั)

      37,000.00        37,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.พาณิชย์ ร้าน ท.พาณิชย์ สะดวก ราคาต ่าสุด 195/2562 (21 ส.ค.62)

35 จา้งเหมาซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ รหสั
ครุภณัฑ ์
420-52-0005,420-52-0014

        3,500.00          3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรหมปัญโญ แอร์ ร้านพรหมปัญโญ แอร์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

206/2562 (21 ส.ค.62)

36 จา้งเหมาซ่อมแซมเปล่ียนถ่าย
น ้ามนัเคร่ือง รถพยาบาลฉุกเฉิน

        1,289.35          1,289.35 เฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์ หจก.คิงส์ยนต์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

207/2562 (21 ส.ค.62)

37 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 478-56-0020 
(ศพด.โคกหนองแฟบ)

           900.00             900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

208/2562 (21 ส.ค.62)

38 จา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั
และอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม
 ประชุมสภาฯ สมยัสามญั 
สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี 2

        4,000.00          4,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.โสภา  โคกก่ิง น.ส.โสภา  โคกก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

209/2562 (22 ส.ค.62)

39 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง (กองช่าง)         3,970.00          3,970.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุฯ หจก.พิธิวฒัน์คา้วสัดุฯ สะดวก ราคาต ่าสุด 196/2562 (23 ส.ค.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

40 จดัซ้ือน ้ายาฉีดพ่นหมอกควนั 
เพ่ือป้องกนัไขเ้ลือดออก รอบท่ี
 2 ประจ าปี 2562

      76,800.00        76,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี เอ็น พี โอโต ้
พราร์ท

ร้าน ซี เอ็น พี โอโต ้
พราร์ท

สะดวก ราคาต ่าสุด 197/2562 (23 ส.ค.62)

41 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงฉีดพ่น
หมอกควนั เพ่ือป้องกนั
ไขเ้ลือดออก รอบท่ี 2 ประจ าปี
 2562

      14,770.00        14,770.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ราคาต ่าสุด 198/2562 (23 ส.ค.62)

42 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง (บม5638)

        5,900.00          5,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวชิรไดนาโม ร้านวชิรไดนาโม มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

210/2562 (26 ส.ค.62)

43 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมึก
พิมพ ์(กองช่าง)

        8,900.00          8,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ ร้านบา้นคอมพิวเตอร์ สะดวก ราคาต ่าสุด 199/2562 (27 ส.ค.62)

44 จดัซ้ือสารส้มคลอรีน (กิจการ
ประปา)

      50,140.00        50,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สุภวชัร์ เอ็นวาย 
เซ็นเตอร์ จ  ากดั

บริษทั สุภวชัร์ เอ็นวาย 
เซ็นเตอร์ จ  ากดั

สะดวก ราคาต ่าสุด 200/2562 (28 ส.ค.62)

45 จา้งเหมา เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
(ก.ย.62)

        2,653.45          2,653.45 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั

บริษทั ที เอ วี เทรดด้ิง 
แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั

ราคาต ่าสุด สะดวก 211/2562 (30 ส.ค.62)

46 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่าน ้าประปาในเขต
ต าบลสะแกราช(ก.ย.62)

        9,000.00          9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรรณ  พูนผล นายสุพรรณ  พูนผล มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

212/2562 (30 ส.ค.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

47 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีผลิตและ
ซ่อมบ ารุงระบบประปา หมู1่3 
(ก.ย.62)

        9,000.00          9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชุน  กรุดก่ิง นายชุน  กรุดก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

213/2562 (30 ส.ค.62)

48 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีผลิตและ
ซ่อมบ ารุงระบบประปา หมู1่3 
(ก.ย.62)

        9,000.00          9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบติั  กรุดก่ิง นายสมบติั  กรุดก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

214/2562 (30 ส.ค.62)

49 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีประจ ารถ 
EMS (ก.ย.62)

        9,000.00          9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภคัรวรรธน์ ฉุนจะ
โปะ

นายภคัรวรรธน์ ฉุนจะ
โปะ

มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

215/2562 (30 ส.ค.62)

50 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีจดมิเตอร์
และเก็บค่าน ้าประปาในเขต
ต าบลสะแกราช (ก.ย.62)

        9,000.00          9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญยงั  อรชุมก่ิง นายบุญยงั  อรชุมก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

211/2562 (30 ส.ค.62)

51 จา้งเหมา เจา้หน้าท่ีประจ ารถ 
EMS (ก.ย.62)

        9,000.00          9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประจวบ  ทิวเกษม นายประจวบ  ทิวเกษม มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

217/2562 (30 ส.ค.62)

52 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป (ผช.
นกัพฒันาชุมชน) เดือน(ก.ย.62)

        6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณี  ซอก่ิง นางสาวอรุณี  ซอก่ิง มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์

219/2562 (30 ส.ค.62)

53 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (86-0640
 นม)

        1,836.00          1,836.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 201/2562 (30 ส.ค.62)

54 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กล7406)       13,770.00        13,770.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 202/2562 (30 ส.ค.62)



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

55 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กองช่าง)
 ขม5638

        2,652.00          2,652.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 203/2562 (30 ส.ค.62)

56 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กอง
คลงั) งข 4419

        4,590.00          4,590.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 204/2562 (30 ส.ค.62)

57 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืนและ
เช้ือเพลิง (ส านกัปลดั) ขต 2515

        5,100.00          5,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 205/2562 (30 ส.ค.62)

58 จดัซ้ือ น ้ามนัหล่อล่ืน (กิจการ
ประปา)

           510.00             510.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปักธงชยั หจก.พรวิจิตรปักธงชยั สะดวก ใกลเ้คียง 206/2562 (30 ส.ค.62)

59 จา้งเหมาฉีดพ่นหมอกควนั 
ตามโครงการฉีดพ่นหมอกควนั
 เพ่ือป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก

      17,000.00        17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประจวบ  หารผกัแว่น นายประจวบ  หารผกัแว่น ราคาต ่าสุด สะดวก 220/2562 (30 ส.ค.62)

60 463,000.00   463,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ว.ประยรูก่อสร้าง (1984) 
463,000

หจก.ว.ประยรูก่อสร้าง 
(1984)

 37/2562

463,000 16 ส.ค.62

61 449,000.00   449,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสมมาตร์ ฟองชยั 446,000 นายสมมาตร  ฟองชยั  38/2562
หจก.เจริญราชฯ 448,000 446,000 27 ส.ค.62
น.ส.สายไหม ขามส าโรง 
447,000

โครงการก่อสร่างถนนผิว
จราจรดินซีเมนตป์รับปรุง
คุณภาพดว้ยยางพารา 
(Nr-preblen) บา้นโคกหนอง
แฟบ หมู่ท่ี 4

ราคาต ่าสุด

โครงการก่อสร้างต่อเติม
อาคารส านกังาน อบต.สะแก
ราช

ราคาต ่าสุด


