
ล ำดับท่ี วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือตกลงจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1  1 ต.ค.62 ซ้ือน้้ำมันเดือนตุลำคม  2562 100,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ยอดชำยบริกำร หจก.ยอดชำยบริกำร ใบส่ังซ้ือเลขที ่1/63

2  1 ต.ค.62 ซ้ืออำหำรเสริม(นม)พำสเจอร์ไรส์ 
รสจืด

26,392.38   เฉพำะเจำะจง บริษัทแมร่ีแอนแดร่ีโปรดักส์ บริษัทแมร่ีแอนแดร่ีโปรดักส์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่2/63

3  15 ต.ค.62 ซ้ือน้้ำมัน -ไข้เลือดออก หมู่ที ่1 3,772.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ยอดชำยบริกำร หจก.ยอดชำยบริกำร ใบส่ังซ้ือเลขที ่3/63

4  21 ต.ค.62 ซ้ือน้้ำมัน -ไข้เลือดออก หมู่ที ่3 3,772.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ยอดชำยบริกำร หจก.ยอดชำยบริกำร ใบส่ังซ้ือเลขที ่4/63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ในรอบเดือน ตุลำคม  2562  วันท่ี 1-31  ตุลำคม  2562



ล ำดับท่ี วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือตกลงจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1   8 พ.ย.62 จ้ำงท้ำป้ำย อบต.เคล่ือนทีฯ่ 300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.ศิลปป์ำ้ย ร้ำน ส.ศิลป์ป้ำย ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 3/63

2  8 พ.ย.62 จ้ำงท้ำปำ้ยหน่วยบริกำรจังหวดัเคล่ือนที่ 300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.ศิลปป์ำ้ย ร้ำน ส.ศิลป์ป้ำย ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 4/63

3  8 พ.ย.62 จ้ำงท้ำปำ้ยต้ำบลปลอดขยะด้วยมือเรำ 300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.ศิลปป์ำ้ย ร้ำน ส.ศิลป์ป้ำย ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 5/63

4  11 พ.ย.62 จ้ำงซ่อมรถบรรทุกน้้ำเอนกประสงค์      1,480.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแก่นสยำมเซอร์วสิ ร้ำนแก่นสยำมเซอร์วิส ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 1/63

5  14 พ.ย.62 จ้ำงถ่ำยเอกสำรเข้ำเล่มแผนตรวจสอบ
ภำยใน

     1,440.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนุ๊กก๊อปปี้ ร้ำนนุ๊กก๊อปปี้ ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 3/63

6  18 พ.ย.62จ้ำงซ่อมรถบรรทุกขยะ 81-9939    17,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแก่นสยำมเซอร์วสิ ร้ำนแก่นสยำมเซอร์วิส ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 6/63

7  20 พ.ย.62จ้ำงถ่ำยเอกสำรพร้อมเย็บเล่มเข้ำปก      5,080.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนุ๊กก๊อปปี้ ร้ำนนุ๊กก๊อปปี้ ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 7/63

8  21 พ.ย.62 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน -หมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 5,900.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทคนิค โอ.เอ. ร้ำนเทคนิค โอ.เอ. ใบส่ังซ้ือเลขที ่5/63

9  25 พ.ย.62 ซ้ือกรอบรูปพร้อมพระบรมฉำยำลักษณ์ฯ 3,800.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเมืองเลยเคลือบรูป ร้ำนเมืองเลยเคลือบรูป ใบส่ังจ้ำงเลขที ่7/63

10  28 พ.ย.62 จ้ำงซ่อมรถบรรทุกน้้ำเอนกประสงค์ 1,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนแก่นสยำมเซอร์วิส ร้ำนแก่นสยำมเซอร์วิส ใบส่ังจ้ำงเลขที ่8/63

11  28 พ.ย.62 ซ้ืออำหำรเสริม(นม) งวด 1 ธ.ค.62 - 
15 พ.ค.63

141,830.96 เฉพำะเจำะจง บ.แมร่ีแอนแดร่ีโปร
ดักส์จ้ำกัด

บ.แมร่ีแอนแดร่ีโปรดักส์จ้ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที ่6/63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2562  วันท่ี 1-30  พฤศจิกำยน  2562



ล ำดับท่ี วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือตกลงจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1  6 ธ.ค.62 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน-กระจกติดโต๊ะ 3,300.00     เฉพำะเจำะจง นำยสุวิทย์ ไชยสุทธิ์ นำยสุวิทย์ ไชยสุทธิ์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่8/63
2  16 ธ.ค.62 จ้ำงถ่ำยเอกสำรเข้ำเล่มกำร

ตรวจสอบภำยใน ปี 2562
882.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนนุ๊กก๊อปปี้ ร้ำนนุ๊กก๊อปปี้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่9/63

3  27 ธ.ค.62 ซ่อมแซมระบบประปำบอ่บำดำล หมู่ที่ 5 11,875.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยนำทเทคนิค ร้ำนชัยนำทเทคนิค ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 10/63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ในรอบเดือน ธันวำคม 2562  วันท่ี 1-31  ธันวำคม  2562



.

ล ำดับท่ี วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือตกลงจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1  15 ม.ค.63 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 6 รำยกำร 1,340.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เอ.พี กำรไฟฟ้ำ
เมืองเลย

หจก.เอ.พี กำรไฟฟ้ำเมืองเลย ใบส่ังซ้ือเลขที9่/63

2  15 ม.ค.63 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ 7,260.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เอ.พี กำรไฟฟ้ำ
เมืองเลย

หจก.เอ.พี กำรไฟฟ้ำเมืองเลย ใบส่ังซ้ือเลขที1่0/63

3  15 ม.ค.63 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่ำง 5,555.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน ใบส่ังซ้ือเลขที1่1/63

4  15 ม.ค.63 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 5,410.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน ใบส่ังซ้ือเลขที1่2/63

5  17 ม.ค.63 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กองคลัง 11,914.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนเคร่ืองเขียน
ศึกษำภัณฑ์

ร้ำนบำ้นเคร่ืองเขียนศึกษำภณัฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที1่3/63

6  22 ม.ค.63 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ กองช่ำง 4,980.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน ใบส่ังซ้ือเลขที1่4/63

7  22 ม.ค.63 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กองช่ำง 8,515.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนเคร่ืองเขียน
ศึกษำภัณฑ์

ร้ำนบำ้นเคร่ืองเขียนศึกษำภณัฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที1่5/63

8  23 ม.ค.63 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน ส้ำนักปลัด 17,014.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนเคร่ืองเขียน
ศึกษำภัณฑ์

ร้ำนบำ้นเคร่ืองเขียนศึกษำภณัฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที1่6/63

9  23 ม.ค.63 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส้ำนักปลัด 17,340.00   เฉพำะเจำะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน ใบส่ังซ้ือเลขที1่7/63

10  31 ม.ค.63 จ้ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์ 1 กม 621 1,910.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนช่ำงนุ่มเมืองเลย ร้ำนช่ำงนุ่มเมืองเลย ใบส่ังจ้ำงเลขที่
11/63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ในรอบเดือน มกรำคม 2563  วันท่ี 1-31  มกรำคม  2563



.

ล ำดับท่ี วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือตกลงจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1  3 ก.พ.63 จ้ำงซ่อมประตูบำนเล่ือนศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก

2,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยสุวิทย์  ไชยสุทธิ์ นำยสุวิทย์  ไชยสุทธิ์ ใบส่ังจ้ำงเลขที่
12/63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2563  วันท่ี 1-29  กุมภำพันธ์  2563



.

ล ำดับท่ี วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือตกลงจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1  4 ม.ีค.63 จ้ำงท้ำป้ำยไวนิลX-Stand พร้อมขำต้ัง 950.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.ศิลป์ป้ำย ร้ำน ส.ศิลป์ป้ำย ใบส่ังจ้ำงเลขที่
13/63

2  13 ม.ีค.63 จ้ำงเจำะบ่อบำดำล หมู่ที ่4 269,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวันเพชรต่อกำรค้ำ ร้ำนวันเพชรต่อกำรค้ำ สัญญำจ้ำงเลขที่
1/63

3  16 ม.ีค.63 จ้ำงเจำะบ่อบำดำล หมู่ที ่3 270,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.สหชัยพัฒนกิจกำร
ช่ำง(1999)จ้ำกัด

บ.สหชัยพัฒนกิจกำรช่ำง 
(1999) จ้ำกัด

สัญญำจ้ำงเลขที่
2/63

4  16 ม.ีค.63 จ้ำงเจำะบ่อบำดำล หมู่ที ่1 269,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยบำดำล2020 หจก.ชัยบำดำล2020 สัญญำจ้ำงเลขที่
3/63

5  17 ม.ีค.63 จ้ำงเจำะบ่อบำดำล หมู่ที ่5 269,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวันเพชรต่อกำรค้ำ ร้ำนวันเพชรต่อกำรค้ำ สัญญำจ้ำงเลขที่
4/63

6  18 ม.ีค.63 จ้ำงก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.(ซอยจ่ำ
ไหว) หมู่ที ่1

113,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงเพชรวัสดุ ร้ำนแสงเพชรวัสดุ สัญญำจ้ำงเลขที่
5/63

7  18 ม.ีค.63 จ้ำงก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.(ซอย2) 
หมู่ที ่1

460,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงเพชรวัสดุ ร้ำนแสงเพชรวัสดุ สัญญำจ้ำงเลขที่
6/63

8  18 ม.ีค.63 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (ท้ำ
หน้ำกำกอนำมัย)

14,967.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนมณฑำทิพย์ ร้ำนมณฑำทิพย์ ใบส่ังซ้ือเลขที1่8/63

9  19 ม.ีค.63 จ้ำงก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.(สำยโป่ง
น้้ำค้ำ) หมู่ที ่5

482,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวิญญำรัตน์ ร้ำนวิญญำรัตน์ สัญญำจ้ำงเลขที่
7/63

10  20 ม.ีค.63 จ้ำงก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.(สำย ศพด.
เก่ำ) หมู่ที ่2

480,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวิญญำรัตน์ ร้ำนวิญญำรัตน์ สัญญำจ้ำงเลขที่
8/63

ในรอบเดือนมีนำคม 2563  วันท่ี  1-31  มีนำคม  2563
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 



.

ล ำดับท่ี วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือตกลงจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

11  24 ม.ีค.63 จ้ำงก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.(ซอยสุวิทย)์
 หมู่ที ่1

486,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกนกวรรณกำรช่ำง ร้ำนกนกวรรณกำรช่ำง สัญญำจ้ำงเลขที่
9/63

12  26 ม.ีค.63 จ้ำงก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.(สำยวัดภู
ฝำย) หมู่ที ่1

388,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกนกวรรณกำรช่ำง ร้ำนกนกวรรณกำรช่ำง สัญญำจ้ำงเลขที่
10/63

13  27 ม.ีค.63 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 8,600.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทคนิค โอ เอ ร้ำนเทคนิค โอ เอ ใบส่ังซ้ือเลขที1่9/63

14  30 ม.ีค.63 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส้ำนักปลัด 12,150.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทคนิค โอ เอ ร้ำนเทคนิค โอ เอ ใบส่ังซ้ือเลขที2่0/63

15  31 ม.ีค.63 จ้ำงปรับปรุงถนนหินคลุกเพือ่
กำรเกษตร บ้ำนไร่ม่วงใต้ หมู่ที ่6

320,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงเพชรวัสดุ ร้ำนแสงเพชรวัสดุ สัญญำจ้ำงเลขที่
11/63
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.

ล ำดับท่ี วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือตกลงจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1  1 เม.ย.63 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 3 เคร่ือง 30000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนช่ำงณรงค์ กล้ำ
หำญ

ร้ำนช่ำงณรงค์ กล้ำหำญ ใบส่ังจ้ำงเลขที่
14/63

2  2 เม.ย.63 ซ้ือวัสดุโครงกำรป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ

31,990.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนมณฑำทิพย์ ร้ำนมณฑำทิพย์ ใบส่ังซ้ือเลขที2่1/63

3  2 เม.ย.63 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.(สำยตำจอม)
 หมู่ที ่1

143,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกนกวรรณกำรช่ำง ร้ำนกนกวรรณกำรช่ำง สัญญำจ้ำงเลขที่
12/63

4  7 เม.ย.63 ซ้ือครุภัณฑ์ส้ำนักงำน กองคลัง    35,600.00 เฉพำะเจำะจง บ.คิงส์โมเดิร์นเฟอร์
2560

บ.คิงส์โมเดิร์นเฟอร์2560 ใบส่ังซ้ือเลขที2่2/63

5  7 เม.ย.63 ซ้ือครุภัณฑ์ส้ำนักงำน ส้ำนักปลัด    43,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.คิงส์โมเดิร์นเฟอร์
2560

บ.คิงส์โมเดิร์นเฟอร์2560 ใบส่ังซ้ือเลขที2่3/63

6  8 เม.ย.63 จ้ำงปรับปรุงถนนหินคลุกเพือ่
กำรเกษตร(สำยหนองบักนัด)หมู่ที ่4

 495,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงเพชรวัสดุ ร้ำนแสงเพชรวัสดุ สัญญำจ้ำงเลขที่
13/63

7  16เม.ย.63 จ้ำงปรับปรุงถนนหินคลุกเพือ่
กำรเกษตร(สำยห้วยลวงไซ-ไร่ม่วง
ใต้)หมู่ที ่2

 315,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงเพชรวัสดุ ร้ำนแสงเพชรวัสดุ สัญญำจ้ำงเลขที่
14/63

8  22 เม.ย.63 จ้ำงปรับปรับผิวถนนแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต(ห้วยลวงไซ-ส้ำน) หมู่ที ่5

 470,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เลยเชษฐชัย หจก.เลยเชษฐชัย สัญญำจ้ำงเลขที่
15/63

9  24เม.ย.63 จ้ำงซ่อมรถบรรทุกขยะ 81-9939      4,950.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแก่นสยำมเซอร์วิส ร้ำนแก่นสยำมเซอร์วิส ใบส่ังจ้ำงเลขที่
15/63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ในรอบเดือนเมษำยน 2563  วันท่ี  1-30  เมษำยน  2563



ล ำดับท่ี วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือตกลงจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

10  24เม.ย.63 จ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง      4,230.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแก่นสยำมเซอร์วิส ร้ำนแก่นสยำมเซอร์วิส ใบส่ังจ้ำงเลขที่
16/63

11  28เม.ย.63 จ้ำงซ่อมรถบรรทุกน้้ำเอนกประสงค์      8,960.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแก่นสยำมเซอร์วิส ร้ำนแก่นสยำมเซอร์วิส ใบส่ังจ้ำงเลขที่
17/63

12  28เม.ย.63 จ้ำงก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำย
วดัปำ่ซ้ำบุ่น หมู่ที่ 1 บำ้นไร่ม่วง

 1,410,000.00 ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

หจก.นำซ่ำคอนกรีต หจก.นำซ่ำคอนกรีต สัญญำจ้ำงเลขที1่6/63

13  28เม.ย.63 จ้ำงก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำย
ไร่ม่วงใต้-แยกหว้ยเบอืก หมู่ที่ 6 บำ้นไร่
ม่วง

 2,110,000.00 ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

หจก.กิตติพลวัสดุ
ก่อสร้ำง

หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้ำง สัญญำจ้ำงเลขที1่7/63

14  29เม.ย.63 จ้ำงก่อสร้ำงรำงระบำยน้้ำ ค.ส.ล.
(ซอยยำยยำ) บ้ำนส้ำน หมู่ที ่4

 430,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงเพชรวัสดุ ร้ำนแสงเพชรวัสดุ ใบส่ังจ้ำงเลขที่
18/63

15  30เม.ย.63 จ้ำงปรับปรุงผิวถนนแอสฟลัทติ์ก       
คอนกรีต(ซอยโรงเรียน)บำ้นส้ำน หมู่ที่ 4

 461,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เลยเชษฐชัย หจก.เลยเชษฐชัย สัญญำจ้ำงเลขที1่9/63

15  30เม.ย.63 จ้ำงปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติก   
คอนกรีต(ซอย 5)บ้ำนไร่ม่วง หมู่ที ่1

 206,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เลยเชษฐชัย หจก.เลยเชษฐชัย สัญญำจ้ำงเลขที2่0/63
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