




 
                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 

                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน พฤษภาคม   2565 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลป้าย
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบุกระสัง ขนาด 4.00x5.00 
เมตร จ านวน 1 ป้าย 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ล้านป้ายหนองก่ี
ดีไซน์ 

ร้าน ล้านป้าย 
หนองก่ีดีไซน์ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

108-1/2565 
2 พ.ค. 2565 

 

2 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบุกระสัง 
อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้ 
 - งานถมปรับพื้นที่พร้อมปลูกหญ้า
เทียมมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 140 ตาราง
เมตร 
- งานติดตั้งกันสาดด้านหน้า จ านวน 
4 ชุด 
 

80,000 80,000 เฉพาะเจาะจง นายประยุทธ์  
หวังค่ ากลาง 

นายประยุทธ์  
หวังค่ ากลาง 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

109/2565 
9 พ.ค. 2565 

 

3 จ้างเหมาโครงการปรับถนน  
บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 10 (สายห้า
แยก) ต าบลบุกระสัง อ าเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

70,000 70,000 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์   
จันทเชิด 

นายสุพจน์   
จันทเชิด 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

110/2565 
11 พ.ค. 2565 

 

 
 



 
                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 

                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
4 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการรณรงค์

ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจ าปี พ.ศ. 
2565 ขนาด 1.00x3.00 เมตร 
จ านวน 1 ป้าย และป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20x2.40 
เมตร พร้อมโครงไม้และติดตั้ง จ านวน 
13 ป้าย 

8,800 8,800 เฉพาะเจาะจง ร้าน ล้านป้ายหนองก่ี
ดีไซน์ 

ร้าน ล้านป้ายหนองก่ี
ดีไซน์ 

ครบถ้วนเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้อง 

111/2565 
11 พ.ค. 2565 

 

5 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน 
หมายเลขครุภัณฑ์ 054-42-0001 
หมายเลขครุภัณฑ์ 054-46-0002 
หมายเลขครุภัณฑ์ 054-57-0005 

17,590 17,590 เฉพาะเจาะจง หจก.วี.เจอาร์ หจก.วี.เจอาร์ ครบถ้วนเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้อง 

112/2565 
12 พ.ค. 2565 

 

6 จ้างเหมาพ่นสารเคมี(หมอกควัน) และ
ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องพ่นสารเคมี 
รหว่างวันที่ 20 – 29 พฤษภาคม 
2565 จ านวน 10 วัน ตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง นายศุภักษร   
ศรียะอาจ 

นายศุภักษร   
ศรียะอาจ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

113/2565 
19 พ.ค. 2565 

 

 
 
                                                                                                     



 
                                                                         แบบ สขร.1 

                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
7 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสิ่งอ านวย

ความสะดวกให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ
และประชาชนทั่วไป ประจ าปี 
2565 

60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง นายประยุทธิ์ 
หวังค่ ากลาง  

นายประยุทธิ์ 
หวังค่ ากลาง 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

114/2565 
19 พ.ค. 2565 

 

8 จ้างเหมาท าป้ายอะคริลิค ตาม
โครงการปรับปรุงสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุและ
ประชาชนทั่วไป ประจ าปี 2565 
ขนาด 12x24 นิ้ว จ านวน 5 ป้ายๆ
ละ 600 บาท 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

115/2565 
19 พ.ค. 2565 

 

9 
 
 

 

จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 
(ส านักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 
478-62-0036  
จ านวน 3 รายการ 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
นางรองคอมพิวเตอร์
เซนเตอร์ 

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 
นางรอคอมพิวเตอร์ 
เซนเตอร์ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

116/2565 
24 พ.ค. 2565 

 

10 จ้างเหมาซ่อมเครื่งปรับอากาศพร้อม
เติมน้ ายาแอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลบุกระสัง 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
วี.เจ.อาร์ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
วี.เจ.อาร์ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

117/2565 
24 พ.ค. 2565 

 
 

 
 



 
                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 

                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
11 

 
 

จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตาม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
และผู้กักตัวเพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
จ านวน 58 ชุดๆละ 250 บาท 

14,500 14,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทร์เพ็ญ  
นินนานนท์ 

นางสาวจันทร์เพ็ญ  
นินนานนท์ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

64/2565 
3 พ.ค. 2565 

 

12 จัดซื้อผ้าผูกประดับความยาว 60 
หลา สีขาว จ านวน 6 ม้วน และสี
เหลือง จ านวน 6 ม้วน เพ่ือผูก
ประดับบริเวณรั้วอาคารส านักงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง 

19,800 19,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญโฮม 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

บริษัท มาเจริญโฮม 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

55/2565 
3 พ.ค. 2565 

 

13 จัดซื้อธงชาติไทย ขนาด 60*90 
เซนติเมตร จ านวน 50 ผืน และธง
ตราสัญลักษณ์อักษรพระนามาภิไทย 
ย่อ จ.ปร. ขนาด 60*90 เซนติเมตร 
จ านวน 50 ผืน 

3,750 3,750 เฉพาะเจาะจง ร้านอากงเครื่องเขียน ร้านอากงเครื่อง
เขียน 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

66/2565 
3 พ.ค. 2565 

 

14 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (ส านัก
ปลัด) เก้าอ้ีส านักงานจ านวน 15 
ตัวๆละ 3,500.00 บาท เพ่ือใช้ใน
งานส าหรับห้องประชุมสภา อบต.  

52,500 52,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญโฮม 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

บริษัท มาเจริญโฮม 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

67/2565 
5 พ.ค. 2565 

 

 



 
 

                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 
                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่

จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง
ร้านอากงเครื่อง
เขียนซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

15 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (น้ ายาพ่นหมอก
ควันและทรายก าจัดลูกน้ า)  
ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ประจ าปี พ.ศ. 2565 

93,000 93,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วี.เจอาร์ หจก.วี.เจอาร์ เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

69/2565 
11 พ.ค. 2565 

 

16 จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตาม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
และผู้กักตัวเพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
จ านวน 64 ชุดๆละ 250 บาท 

16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทร์เพ็ญ  
นินนานนท์ 

นางสาวจันทร์เพ็ญ  
นินนานนท์ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

70/2565 
12 พ.ค. 2565 

 

17 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (น้ ามันดีเซลใช้
ผสมสารเคมีและแก๊สโซฮอล์)  
ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 

38,200 38,200 เฉพาะเจาะจง หจก.วี.เจอาร์ หจก.วี.เจอาร์ เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

71/2565 
17 พ.ค. 2565 

 

 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 

                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง
ร้านอากงเครื่อง
เขียนซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

18 จัดซื้อวัสดุในการก่อสร้างบ้าน  
นางกองแก้ว เกดจังหรีด  
ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม
และสิ่งอ านวยความสะดวกของ
ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

21,900 21,900 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยซีเมนต์ 
1980 จ ากัด 

บริษัท ไทยซีเมนต์ 
1980 จ ากัด 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

72/2565 
20 พ.ค. 2565 

 

19 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กอง
ศึกษา) หลอดไฟ LED ขนาด 18 
วัตต์ จ านวน 20 หลอด ส าหรับ
เปลี่ยนหลอดไฟที่ช ารุด ภายใน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3,800 3,800 เฉพาะเจาะจง หจก.วี.เจอาร์ หจก.วี.เจอาร์ เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

73/2565 
20 พ.ค. 2565 

 

20 จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 
ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา ระบบเกียร์ 4 
จังหวะ จ านวน 1 คัน  

56,000 56,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วี.เจอาร์ หจก.วี.เจอาร์ เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

74/2565 
24 พ.ค. 2565 

 

 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 

                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง
ร้านอากงเครื่อง
เขียนซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขทีแ่ละวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

21 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือ
ใช้ท าความสะอาดภายในอาคาร
ส านักงาน จ านวน 16 รายการ 

10,070 10,070 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญโฮม 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

บริษัท มาเจริญโฮม 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

75/2565 
24 พ.ค. 2565 

 

22 จัดซื้อวัสดุในการก่อสร้างบ้าน  
นางประนอม  มณีใหญ่  
ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม
และสิ่งอ านวยความสะดวกของ
ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย ประจ าปี พ.ศ. 2565 

39,400 39,400 เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.รุ่งเรืองค้า
วัสดุก่อสร้าง 

ร้าน ต.รุ่งเรืองค้า
วัสดุก่อสร้าง 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

76/2565 
26 พ.ค. 2565 

 

23 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ
โต๊ะหมู่ 4 พร้อมฐานวาง จ านวน 
2 ชุดๆละ 2,700.00 บาท 
 

5,400 5,400 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญโฮม 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

บริษัท มาเจริญโฮม 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

77/2565 
26 พ.ค. 2565 

 

 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 

                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง
ร้านอากงเครื่อง
เขียนซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

24 จัดซื้อวัสดุในการก่อสร้างบ้าน  
นายจันทร์ แซมรัมย์  
ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม
และสิ่งอ านวยความสะดวกของ
ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย ประจ าปี พ.ศ. 2565 

39,400 39,400 เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.รุ่งเรืองค้า
วัสดุก่อสร้าง 

ร้าน ต.รุ่งเรืองค้า
วัสดุก่อสร้าง 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

78/2565 
26 พ.ค. 2565 

 

25 จัดซื้อวัสดุในการก่อสร้างบ้าน  
นายทวีศักดิ์  กลัดนะรักษา  
ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม
และสิ่งอ านวยความสะดวกของ
ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย ประจ าปี พ.ศ. 2565 

39,400 39,400 เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.รุ่งเรืองค้า
วัสดุก่อสร้าง 

ร้าน ต.รุ่งเรืองค้า
วัสดุก่อสร้าง 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

79/2565 
26 พ.ค. 2565 

 

26 จัดซื้อวัสดุในการก่อสร้างบ้าน  
นางใหญ่ ไชยศรีรัมย์  
ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม
และสิ่งอ านวยความสะดวกของ
ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย ประจ าปี พ.ศ. 2565 

39,400 39,400 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวัฒน์  
วัสดุก่อสร้าง 

หจก.ทวีวัฒน์ 
วัสดุก่อสร้าง 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

80/2565 
26 พ.ค. 2565 

 

 


