
 แบบ สขร. 1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน…ตุลาคม…2561……………. 
เทศบาลต าบลหัวนาค า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
๑. 

 
 

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 9,950 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยางตลาดสหภัณฑ์ 9,950 เสนอราคาต่ําสุด 

๒. 
 
 

จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณอาคารและสวนย่อม(เขต
1) 

54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอังคณา เมืองโคตร 54,000 เสนอราคาต่ําสุด 

๓. 
 
 

จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณอาคารและสวนย่อม(เขต
2) 

54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรีย์  ศรีกุตา 54,000 เสนอราคาต่ําสุด 

๔. 
 
 

จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณอาคารและสวนย่อม(เขต
1) 

54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ปุณญลัฎฐ์ ชัยสมบัติสกุล 54,000 เสนอราคาต่ําสุด 

๕. 
 
 

จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณอาคาร (เขต2) 

48,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐดนัย  ผาสุข 48,000 เสนอราคาต่ําสุด 

 
6. 

 

จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณอาคาร (เขต2) 

48,000 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.นวพร  ภูอ่าง 48,000 เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

 
 



 
แบบ สขร. 1 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน…ตุลาคม…2561……………. 

เทศบาลต าบลหัวนาค า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

7. จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณอาคารและความ
เรียบร้อย (เขต2) 

42,000 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ชนาพร  ด้วงคําจันทร์ 42,000 เสนอราคาต่ําสุด 

8. จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณอาคารและบริเวณสวน
ย่อม(เขต2) 

36,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายรักซ่อน  หนุมาน 36,000 เสนอราคาต่ําสุด 

9. ผู้ช่วยพนักงานขับรถบรรทุกขยะ  
 

54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมคิด  เหล่าอาจ 54,000 เสนอราคาต่ําสุด 

10. ผู้ช่วยพนักงานประจํารถบรรทุกขยะ 
 

54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพร  โสวรส 54,000 เสนอราคาต่ําสุด 

11. ผู้ช่วยพนักงานประจํารถบรรทุกขยะ 

 

 

54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประยงค์  วิชาสวัสดิ์ 54,000 เสนอราคาต่ําสุด 

12 ผู้ช่วยพนักงานประจํารถบรรทุกขยะ 

 

 

54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมณี  นาทองรัตน์ 54,000 เสนอราคาต่ําสุด 

13 ผู้ช่วยพนักงานประจํารถบรรทุกขยะ 

 

 

54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทวี  บุบผาเฮ้า 54,000 เสนอราคาต่ําสุด 

14 ผู้ช่วยพนักงานประจํารถบรรทุกขยะ 

 

 

54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตรี  เชิญชม 54,000 เสนอราคาต่ําสุด 

 
 



 
 
 

แบบ สขร. 1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน…ตุลาคม…2561……………. 
เทศบาลต าบลหัวนาค า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
15 ผู้ช่วยพนักงานขับรถบรรทุกขยะ  

 
54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวัลลพ  ภูกองไชย 54,000 เสนอราคาต่ําสุด 

16 ผู้ช่วยพนักงานประจํารถบรรทุก
ขยะ 
 

54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจําพร  ภูยางสิม 54,000 เสนอราคาต่ําสุด 

17 ผู้ช่วยพนักงานขับรถดูดสิ่ง
ปฏิกูล 
 

54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์  ภูชื่นแสง 54,000 เสนอราคาต่ําสุด 

18 ผู้ช่วยพนักงานขับรถดูดสิ่ง
ปฏิกูล 
 

54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนงรักษ์  ศรีกุตา 54,000 เสนอราคาต่ําสุด 

19 ผู้ช่วยพนักงานขับรถดูดสิ่ง
ปฏิกูล 
 

54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายหนูดํา  ภูแม่น้ํา 54,000 เสนอราคาต่ําสุด 

20 ผู้ช่วยพนักงานขับรถดูดสิ่ง
ปฏิกูล 
 

54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวินัย  ศรีกุตา 54,000 เสนอราคาต่ําสุด 

 
 



 
 
 
 

แบบ สขร. 1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน…ตุลาคม…2561……………. 
เทศบาลต าบลหัวนาค า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
21 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

และบัญชี 
48,000 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.วชิชุตา  อ่อนโพธา 48,000 เสนอราคาต่ําสุด 

22 จ้างเหมาผู้ช่วยพนักงานขับ
รถยนต์ 
 

48,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิวัฒน์  นารอง 48,000 เสนอราคาต่ําสุด 

23 จ้างเหมาผู้พนักงานจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม 
 

30,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสมหวัง  หนุมาน 30,000 เสนอราคาต่ําสุด 

24 จ้างเหมาผู้พนักงานจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม 
 

30,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางดวงใจ  หนุมาน 30,000 เสนอราคาต่ําสุด 

25 จ้างเหมาผู้พนักงานจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม 
 

30,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเขียน  ประทุมชัน 30,000 เสนอราคาต่ําสุด 

26 จ้างไถปลูกทานตะวัน 11,250 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิลัย  ภูครองตา 11,250 
 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 



 
 
 
 

แบบ สขร. 1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน…ตุลาคม…2561……………. 
เทศบาลต าบลหัวนาค า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
27 ซ่อมแซมถนนลูกรัง 200,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไดม่อนก่อสร้าง 200,000 เสนอราคาต่ําสุด 

28 จัดซื้อเมล็ดทานตะวัน 18,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ส.เกษตรชัย กรุ๊ป 18,000 เสนอราคาต่ําสุด 

29 จัดซื้อตั๋วตลาด 
 

20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านประสานการพิมพ์ 20,000 เสนอราคาต่ําสุด 

30 จัดซื้อสารส้มใส 
 

105,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวยทรัพย์ อินเตอร์กรุ๊ป 105,000 เสนอราคาต่ําสุด 

31 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปลูก
ทานตะวันสีทองหนองทึง 
 

47,950 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน N.T.ก่อสร้าง 2012 47,950 เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

 
 
 
 



 
แบบ สขร. 1 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน…พฤศจิกายน…2561……………. 

เทศบาลต าบลหัวนาค า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จัดซื้อยางรถยนต์ 71,100 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบุญช่วยการช่าง 71,100 เสนอราคาต่ําสุด 

2 จัดซื้อเตน็ท์ 
 

75,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุชาวดีก่อสร้าง 75,000 เสนอราคาต่ําสุด 

3 จัดซื้อเก้าอ้ี 
 

75,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุชาวดีก่อสร้าง 75,000 เสนอราคาต่ําสุด 

4 ซื้อสายยาง 
 

1,400 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไอส์วอเตอร์ 1,400 เสนอราคาต่ําสุด 

5 จัดซื้อคอยหัวเทียน 
 

550 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสายยัน  ภูผาพลอย 550 เสนอราคาต่ําสุด 

6 จ้างเหมาเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 
เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 
 

13,145.40 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวีวัน โอเอ 13,145.40 เสนอราคาต่ําสุด 

7 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวถนน หมู่ 
13 
 

9,900 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุชาวดีก่อสร้าง 9,900 เสนอราคาต่ําสุด 

8 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมร่อง
ระบายน้ํา หมู่ 19  
 

8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุชาวดีก่อสร้าง 8,000 เสนอราคาต่ําสุด 

 



 
 

แบบ สขร. 1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน…พฤศจิกายน…2561……………. 
เทศบาลต าบลหัวนาค า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
9 ถนน คสล. หมู่ 12 100,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุชาวดีก่อสร้าง 100,000 เสนอราคาต่ําสุด 

10 ถนน คสล. หมู่ 3 
 

100,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุชาวดีก่อสร้าง 100,000 เสนอราคาต่ําสุด 

11 จ้างเหมาจัดทําซุ้ม 
 

99,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ทรัพย์มั่งมีการค้า 99,000 เสนอราคาต่ําสุด 

12 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 
 

312 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุริยาก๊อปปี้ 312 เสนอราคาต่ําสุด 

13 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
 

476,484.12 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทกาฬสินธุ์แดรี่ฟู้ด 476,484.12 เสนอราคาต่ําสุด 

14 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงบัง 
หมู่ 15 
 

199,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปิยธิดา ซัพพลาย 199,500 เสนอราคาต่ําสุด 

15 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 13 
 

100,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุชาวดีก่อสร้าง 100,000 เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

 
 



 
แบบ สขร. 1 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน…ธันวาคม…2561……………. 

เทศบาลต าบลหัวนาค า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 4,900 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน N.T. ก่อสร้าง 2012 4,900 เสนอราคาต่ําสุด 

2 จ้างเหมาจัดทําซุ้ม 
 

99,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแสงอรุณพาณิชย์ 99,000 เสนอราคาต่ําสุด 

3 จ้างเหมาพนักงานดูแล
บํารุงรักษาต้นไม้ 
 

7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ธงชัย  วชิาสวัสดิ์ 7,000 เสนอราคาต่ําสุด 

4 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
 

399,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน NT.ก่อสร้าง 2012 399,500 เสนอราคาต่ําสุด 

5 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
 

100,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไดม่อนก่อสร้าง 100,000 เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สขร. 1 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน…มกราคม…2562……………. 

เทศบาลต าบลหัวนาค า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จัดซื้อสารส้ม 105,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เตชธนพัทธ 105,000 เสนอราคาต่ําสุด 

2 จัดซื้อตลับหมึก 
 

1,290 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอเดียคอม 1,290 เสนอราคาต่ําสุด 

3 จัดซื้อค่าอาหารว่าง,สถานที่
,อุปกรณ์ 
 

4,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน นันทพร การค้า 4,000 เสนอราคาต่ําสุด 

4 จ้างเหมาซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ 
 

1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สันต์สารคาม 1,000 เสนอราคาต่ําสุด 

5 จ้างเหมาซ่อมรถ EMS  
 

55,220 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อู่สยาม 55,220 เสนอราคาต่ําสุด 

6 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
 

3,367.20 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน วีวัน โอเอ 3,367.20 เสนอราคาต่ําสุด 

7 จ้างเหมาซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล 
 

10,790 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อู่สยาม 10,790 เสนอราคาต่ําสุด 

8 จ้างเหมาซ่อมรถขยะ 8,450 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อู่สยาม 8,450 
 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 



 
แบบ สขร. 1 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน…มกราคม…2562……………. 

เทศบาลต าบลหัวนาค า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

9 จ้างเหมาซ่อมระบบไดดรอลิค 
รถบรรทุกขยะ 

3,750 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อู่สยาม 3,750 เสนอราคาต่ําสุด 

10 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ํา 
 

9,939.98 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน โค้วยูฮ่ะ จํากัด 9,939.98 เสนอราคาต่ําสุด 

11 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ 
 

1,950 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอเดียคอม 1,950 เสนอราคาต่ําสุด 

12 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
 

4,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อานนท์  4,000 เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ สขร. 1 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน…กุมภาพันธ์…2562……………. 

เทศบาลต าบลหัวนาค า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 3,515.40 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน วีวัน โอเอ 3,515.40 เสนอราคาต่ําสุด 

2 จ้างเหมาทําป้ายการเลือกตั้งฯ 807 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สันต์สารคาม 807 เสนอราคาต่ําสุด 

3 จ้างเหมาถ่ายเอกสารฯ 3,790 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านหนึ่งมินิมาร์ท 3,790 เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ สขร. 1 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน…มีนาคม…2562……………. 

เทศบาลต าบลหัวนาค า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียม 5,000 วิธีเฉพาะเจาะจง อังคาร  วิชาสวัสดิ์ 5,000 เสนอราคาต่ําสุด 

2 จ้างเหมาซ่อมรถแบ็คโฮ 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อู่สยาม  20,000 เสนอราคาต่ําสุด 

3 จ้างเหมาซ่อมรถไถ 18,900 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวารุณีอะไหล่ยนต์ 18,900 เสนอราคาต่ําสุด 

4 จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้าขุด
หลัง (JCB) 

2,900 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อู่สยาม 2,900 เสนอราคาต่ําสุด 

5 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 9,748.50 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน วีวันโอเอ 9,748.50 เสนอราคาต่ําสุด 

6 จ้างเหมาซ่อมแซมรถ 
 บธ-3381 

2,374.33 วิธีเฉพาะเจาะจง เค.เอ.เอส. ยนตรการ 2,374.33 เสนอราคาต่ําสุด 

7 จ้างเหมาซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ 

4,250 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อานนท์เซอร์วิส 4,250 เสนอราคาต่ําสุด 

8 จ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยน
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

1,950 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอเดียคอม  1,950 เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

แบบ สขร. 1 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน…มีนาคม…2562……………. 

เทศบาลต าบลหัวนาค า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

9 จ้างเหมาซ่อมบํารุง
เครื่องปรับอากาศ 

15,900 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อานนท์เซอร์วิส 15,900 เสนอราคาต่ําสุด 

10 จ้างเหมาซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ 

6,950 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อานนท์เซอร์วิส 6,950 เสนอราคาต่ําสุด 

11 จ้างเหมาซ่อมแซมห้อง EMS 28,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน N.T. ก่อสร้าง 2012 28,000 เสนอราคาต่ําสุด 

12 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปา 5,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอส์วอเตอร์ฯ 5,500 เสนอราคาต่ําสุด 

13 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

1,200 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน MRM คอมพิวเตอร์ 1,200 เสนอราคาต่ําสุด 

14 จ้างเหมาซ่อมแซมประตู 
สํานักปลัด 

16,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอส์วอเตอร์ 16,500 เสนอราคาต่ําสุด 

15 จ้างเหมาซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ 

1,400 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อานนท์ เซอร์วิส 1,400 เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

 
แบบ สขร. 1 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน…มีนาคม…2562……………. 
เทศบาลต าบลหัวนาค า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
16 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 38,230 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ทีโอกราฟฟิก 38,230 เสนอราคาต่ําสุด 

17 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 30,302 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ทีโอกราฟฟิก 30,302 เสนอราคาต่ําสุด 

18 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 8,052 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ทีโอกราฟฟิก 8,052 เสนอราคาต่ําสุด 

19 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 8,942 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ทีโอกราฟฟิก 8,942 เสนอราคาต่ําสุด 

20 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,100 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ทีโอกราฟฟิก 1,100 เสนอราคาต่ําสุด 

21 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 27,341 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ทีโอกราฟฟิก 27,341 เสนอราคาต่ําสุด 

22 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 27,075 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ทีโอกราฟฟิก 27,075 เสนอราคาต่ําสุด 

23 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,540 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็มอาร์เอ็ม 9,540 เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 

แบบ สขร. 1 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน…มีนาคม…2562……………. 

เทศบาลต าบลหัวนาค า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

24 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑส์ํานักงาน 12,050 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สมบูรณ์ภัณฑ์ 12,050 เสนอราคาต่ําสุด 

25 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อัมตะเฟอร์นิเจอร์ 9,500 เสนอราคาต่ําสุด 

26 จัดซื้อสารส้ม 105,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เตชธนพัช 105,000 เสนอราคาต่ําสุด 

27 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานํางาน 22,150 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์ภัณฑ์ 22,150 เสนอราคาต่ําสุด 

28 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานํางาน 13,150 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์ภัณฑ์ 13,150 เสนอราคาต่ําสุด 

29 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานํางาน 11,150 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์ภัณฑ์ 11,150 เสนอราคาต่ําสุด 

30 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานํางาน 9,400 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์ภัณฑ์ 9,400 เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน…มีนาคม…2562……………. 
เทศบาลต าบลหัวนาค า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
32 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สํานักงาน 12,750 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สมบูรณ์ภัณฑ์ 12,050 เสนอราคาต่ําสุด 

33 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สํานักงาน 5,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สมบูรณ์ภัณฑ์ 5,500 เสนอราคาต่ําสุด 

34 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,020 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สมบูรณ์ภัณฑ์ 1,020 เสนอราคาต่ําสุด 

35 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23,900 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็มอาร์เอ็ม 23,900 เสนอราคาต่ําสุด 

36 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็มอาร์เอ็ม 10,500 เสนอราคาต่ําสุด 

37 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 42,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็มอาร์เอ็ม 42,500 เสนอราคาต่ําสุด 

38 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23,900 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็มอาร์เอ็ม 23,900 เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 



 
แบบ สขร. 1 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน…มีนาคม…2562……………. 

เทศบาลต าบลหัวนาค า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

39 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7,900 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็มอาร์เอ็ม 7,900 เสนอราคาต่ําสุด 

40 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23,100 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็มอาร์เอ็ม 23,100 เสนอราคาต่ําสุด 

41 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานํางาน 7,150 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์ภัณฑ์ 7,150 เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน…เมษายน…2562……………. 
เทศบาลต าบลหัวนาค า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จัดซื้อธง 30,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ทอยด์ บุ๊ค 30,000 เสนอราคาต่ําสุด 

2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กาฬสินธุ์ไฟฟ้า 3,000 เสนอราคาต่ําสุด 

3 จ้างเหมาซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ 

700 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อานนท์ เซอร์วิส 700 เสนอราคาต่ําสุด 

4 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเฉลิม
พระเกียรติ์ฯ 

35,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอส์วอเตอร์ฯ 35,000 เสนอราคาต่ําสุด 

5 จ้างเหมาซ่อมแซม (CPU) 1,200 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็มอาร์เอ็ม 1,200 เสนอราคาต่ําสุด 

6 จ้างเหมาจัดทําซุ้มฯ 198,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ทรัพย์ขอนแก่น 198,000 เสนอราคาต่ําสุด 

7 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

600 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอส์วอเตอร์ฯ 600 เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

 
แบบ สขร. 1 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน…เมษายน…2562……………. 

เทศบาลต าบลหัวนาค า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

8 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณอาคารและสวนย่อม(เขต
1) 

54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอังคนา เมืองโคตร 54,000 เสนอราคาต่ําสุด 

9 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณอาคารและสวนย่อม(เขต
2) 

54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรีย์  ศรีกุตา 54,000 เสนอราคาต่ําสุด 

10 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณอาคารและสวนย่อม(เขต
1) 

54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ปุณญลัฎฐ์ ชัยสมบัติสกุล 54,000 เสนอราคาต่ําสุด 

11 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณอาคาร (เขต2) 

48,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐดนัย  ผาสุข 48,000 เสนอราคาต่ําสุด 

12 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณอาคาร (เขต2) 

48,000 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.นวพร  ภูอ่าง 48,000 เสนอราคาต่ําสุด 

13 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณอาคารและความ
เรียบร้อย (เขต2) 

42,000 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ชนาพร  ด้วงคําจันทร์ 42,000 เสนอราคาต่ําสุด 

14 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณอาคารและบริเวณสวน
ย่อม(เขต2) 

36,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายรักซ่อน  หนุมาน 36,000 เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 



แบบ สขร. 1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน…เมษายน…2561……………. 
เทศบาลต าบลหัวนาค า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
15 ผู้ช่วยพนักงานขับรถบรรทุกขยะ  

 
54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมคิด  เหล่าอาจ 54,000 เสนอราคาต่ําสุด 

16 ผู้ช่วยพนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
 

54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพร  โสวรส 54,000 เสนอราคาต่ําสุด 

17 ผู้ช่วยพนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
 

54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประยงค์  วิชาสวัสดิ์ 54,000 เสนอราคาต่ําสุด 

18 ผู้ช่วยพนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
 

54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมณี  นาทองรัตน์ 54,000 เสนอราคาต่ําสุด 

19 ผู้ช่วยพนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
 

54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทวี  บุบผาเฮ้า 54,000 เสนอราคาต่ําสุด 

20 ผู้ช่วยพนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
 

54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตรี  เชิญชม 54,000 เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
แบบ สขร. 1 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน…เมษายน…2561……………. 

เทศบาลต าบลหัวนาค า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

21 ผู้ช่วยพนักงานขับรถบรรทุกขยะ  
 

54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวัลลพ  ภูกองไชย 54,000 เสนอราคาต่ําสุด 

22 ผู้ช่วยพนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
 

54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจําพร  ภูยางสิม 54,000 เสนอราคาต่ําสุด 

23 ผู้ช่วยพนักงานขับรถดูดสิ่ง
ปฏิกูล 
 

54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์  ภูชื่นแสง 54,000 เสนอราคาต่ําสุด 

24 ผู้ช่วยพนักงานขับรถดูดสิ่ง
ปฏิกูล 
 

54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนงรักษ์  ศรีกุตา 54,000 เสนอราคาต่ําสุด 

25 ผู้ช่วยพนักงานขับรถดูดสิ่ง
ปฏิกูล 
 

54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายหนูดํา  ภูแม่น้ํา 54,000 เสนอราคาต่ําสุด 

26 ผู้ช่วยพนักงานขับรถดูดสิ่ง
ปฏิกูล 
 

54,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวินัย  ศรีกุตา 54,000 เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

 
 

 



 
แบบ สขร. 1 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน…เมษายน…2561……………. 

เทศบาลต าบลหัวนาค า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

27 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี 

48,000 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.วชิชุตา  อ่อนโพธา 48,000 เสนอราคาต่ําสุด 

28 จ้างเหมาผู้ช่วยพนักงานขับ
รถยนต์ 
 

48,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิวัฒน์  นารอง 48,000 เสนอราคาต่ําสุด 

29 จ้างเหมาผู้พนักงานจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม 
 

30,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสมหวัง  หนุมาน 30,000 เสนอราคาต่ําสุด 

30 จ้างเหมาผู้พนักงานจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม 
 

30,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางดวงใจ  หนุมาน 30,000 เสนอราคาต่ําสุด 

31 จ้างเหมาผู้พนักงานจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม 
 

30,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางมะลิวัลย์  ประทุมชัน 30,000 เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

 
 
 

 
 



แบบ สขร. 1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน…พฤษภาคม…2562……………. 
เทศบาลต าบลหัวนาค า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน วีโอวันโอเอแอนด์เซอร์วิส 3,000 เสนอราคาต่ําสุด 

2 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 600 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็มอาร์เอ็ม 600 เสนอราคาต่ําสุด 

3 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,600 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน หนึ่งมินิมาร์ท 1,020 เสนอราคาต่ําสุด 

4 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 600 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็มอาร์เอ็ม 600 เสนอราคาต่ําสุด 

5 จ้างเหมาทําป้ายไวนิล 3,600 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สันต์สารคาม 3,600 เสนอราคาต่ําสุด 

6 จ้างเหมาทําป้ายไวนิล 3,600 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สันต์สารคาม 3,600 เสนอราคาต่ําสุด 

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,170 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็มอาร์เอ็ม 23,900 เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 

แบบ สขร. 1 
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เทศบาลต าบลหัวนาค า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จัดซื้อสารส้ม 210,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน  ปณิธิ 210,000 เสนอราคาต่ําสุด 

2 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

32,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็มอาร์เอ็ม 32,000 เสนอราคาต่ําสุด 

3 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณอาคาร (เขต2) 

48,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพลวัตร  ภูบุญอ่ิม 48,000 เสนอราคาต่ําสุด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน…มิถุนายน…2562……………. 
เทศบาลต าบลหัวนาค า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 ซื้อเครื่องเสียง 10,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทวีธรรมการไฟฟ้า 10,000 เสนอราคาต่ําสุด 

2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 34,245 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กาฬสินธุ์การไฟฟ้า 34,245 เสนอราคาต่ําสุด 

3 ซื้อแบตเตอรี่ 11,100 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อู่สยาม 11,100 เสนอราคาต่ําสุด 

4 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฎิ
กูล 

16,100 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อู่สยาม 16,100 เสนอราคาต่ําสุด 

5 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง 31,550 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อู่สยาม 31,550 เสนอราคาต่ําสุด 

6 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 2,969 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน หนึ่งมินิมาร์ท 2,969 เสนอราคาต่ําสุด 

7 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน บธ-3381 

3,600 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อู่สยาม 3,600 เสนอราคาต่ําสุด 

8 จ้างเหมาทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 200,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน บีเจซัพพลาย 200,000 เสนอราคาต่ําสุด 

 


