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1 ศึกษำ จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุโครงกำรลอยกระทงฯ 8,927       8,927        เฉพำะเจำจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 8,927       บ.ดูโฮม จ ำกดั 8,927      1/2563 ต.ค.-62
2 กองช่ำง จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุไฟฟำ้และวทิยุ 18,995     18,995      เฉพำะเจำจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 18,995     บ.ดูโฮม จ ำกดั 18,995    2/2563 ต.ค.-62
3 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ 28,000     28,000      เฉพำะเจำจง อูท่ศพลกำรช่ำง 28,000     อูท่ศพลกำรช่ำง 28,000    1/2563 ต.ค.-62
4 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถฟอร์ด 4,910       4,910        เฉพำะเจำจง อูช่่ำงแพร 4,910       อูช่่ำงแพร 4,910      2/2563 ต.ค.-62
5 ศึกษำ จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย เช่ำเวท ีเคร่ืองเสียงพร้อมเวที 15,000     15,000      เฉพำะเจำจง ตุ้ยมวิสิคซำวด์ 15,000   ตุ้ยมวิสิคซำวด์ 15,000  3/2563 ต.ค.-62
6 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ น้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000   100,000   เฉพำะเจำจง บริษัท ประจกัษ์พิบูล 100,000       บ.ประจกัษ์พิบุลฯ 15,000  1/2563 ต.ค.-62
7 ศึกษำ จัดซ้ือ วสัดุ อำหำรเสริมนม 640,886   640,886   เฉพำะเจำจง บ.วำรินมลิค์ 640,886   บ.วำรินมลิค์ 640,886  2/2563 ต.ค.-62
8 ศึกษำ จัดซ้ือ วสัดุ อำหำรเสริมนม 135,675   135,675   เฉพำะเจำจง บ.วำรินมลิค์ 135,675   บ.วำรินมลิค์ 135,675  3/2563 ต.ค.-62
9 กองช่ำง จัดจ้ำง ทนุส ำรอง ธนำคำรน้ ำใต้ดิน ม.1 295,000.00 295,000.00 เฉพำะเจำจง หจก.อบุลไมแ้บบฯ 295,000.00 หจก.อบุลไมแ้บบฯ 295,000.00 1/2563 ต.ค.-62

10 กองช่ำงจัดจ้ำง ทนุส ำรอง ธนำคำรน้ ำใต้ดิน ม.16 295,000   295,000   เฉพำะเจำจง หจก.อบุลไม้แบบฯ 295,000   หจก.อบุลไมแ้บบฯ 295,000  2/2563 ต.ค.-62
11 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย คนงำนประจ ำศูนย์เกษตร 108,000   108,000   เฉพำะเจำจง นำยรัศมี สลักลำย 108,000   นำยรัศม ีสลักลำย 108,000  1/2563 ต.ค.-62
12 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ยำมรักษำควำมปลอดภยั 84,000     84,000      เฉพำะเจำจง นำยสุหลำด ท ำค ำทอง 84,000     นำยสุหลำด ท ำค ำทอง 84,000    2/2563 ต.ค.-62
13 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย จ้ำงเหมำคนงำนประจ ำรถกู้ชีพ 99,600     99,600      เฉพำะเจำจง นำยอคัรเดช  วิจำรณ์ 99,600     นำยอคัรเดช วิจำรณ์ 99,600    3/2563 ต.ค.-62
14 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย จ้ำงเหมำคนงำนประจ ำรถกู้ชีพ 99,600     99,600      เฉพำะเจำจง นำยอดุร วรรณสิม 99,600     นำยอดุร วรรณสิม 99,600    4/2563 ต.ค.-62
15 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย จ้ำงเหมำคนงำนประจ ำรถกู้ชีพ 99,600     99,600      เฉพำะเจำจง นำยสุชำติ เจริญเชำว์ 99,600     นำยสุชำติ เจริญเชำว์ 99,600    5/2563 ต.ค.-62
16 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย จ้ำงเหมำคนงำนประจ ำรถกู้ชีพ 99,600     99,600      เฉพำะเจำจง นำยอดิศักด์ิ  มำค ำผุย 99,600     นำยอดิศักด์ิ มำค ำผุย 99,600    6/2563 ต.ค.-62
17 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย จ้ำงเหมำคนขับรถประจ ำรถกู้ชีพ 99,600     99,600      เฉพำะเจำจง นำยเกรียงไกร วงค์สุทำ 99,600     นำยเกรียงไกร วงศ์สุทำ 99,600    7/2563 ต.ค.-62
18 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย คนงำนประจ ำรถขยะ 108,000      108,000   เฉพำะเจำจง นำยปรัธนำ นำดี 108,000   นำยปรัธนำ นำดี 108,800  8/2563 ต.ค.-62
19 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย คนงำนประจ ำรถขยะ 108,000   108,000   เฉพำะเจำจง นำยสมัย กำ้นทอง 108,000   นำยสมยั กำ้นทอง 108,000  9/2563 ต.ค.-62

20 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย คนงำนประจ ำรถขยะ 108,000   108,000   เฉพำะเจำจง นำยชม ทำประจิตร 108,000   นำยชม ทำประจติร 108,000  10/2563 ต.ค.-62
21 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย คนงำนขับรถกู้ชีพ 93,190     93,190      เฉพำะเจำจง นำยภทัรพงษ ์พรมสิงห์ 93,190   นำยภทัรพงษ์ พรมสิงห์ 93,190  11/2563 ต.ค.-62
22 ศึกษำ จัดซ้ือ ค่ำใช้สอย วสัดุโครงกำรลอยกระทง 12,471     12,471      เฉพำะเจำะจง นำยมนตรี อทุัยกรณ์ 12,471     นำยมนตรี อทุัยกรณ์ 12,471        3/2563 พ.ย.-62

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งหวำย

ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2563

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
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23 ศึกษำ จัดซ้ือ ค่ำใช้สอย วสัดุโครงกำรลอยกระทง 5,000       5,000        เฉพำะเจำะจง ร้ำนมนตรีมนิิมำร์ท 5,000     ร้ำนมนตรีมนิิมำร์ท 5,000          4/2563 พ.ย.-62
24 ศึกษำ จัดซ้ือ ค่ำใช้สอย วสัดุโครงกำรลอยกระทง 3,660       3,660        เฉพำะเจำะจง นำยมนตรี อทุัยกรณ์ 3,660     นำยมนตรี อทุัยกรณ์ 3,660          5/2563 พ.ย.-62
25 กองช่ำง จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุไฟฟำ้และวทิยุ 24,442     24,442      เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกัด 24,442   บ.ดูโฮม จ ำกดั 24,442        6/2563 พ.ย.-62
26 กองคลัง จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุส ำนักงำน 6,279       6,279        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 6,279     บ.ดูโฮม จ ำกดั 6,279          7/2563 พ.ย.-62
27 กองช่ำง จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุก่อสร้ำง 2,119       2,119        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 2,119     บ.ดูโฮม จ ำกดั 2,119          8/2563 พ.ย.-62
28 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 727          727           เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 727        บ.ดูโฮม จ ำกดั 727             9/2563 พ.ย.-62
29 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุกำรเกษตร 2,268       2,268        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 2,268     บ.ดูโฮม จ ำกัด 2,268          10/2563 พ.ย.-62
30 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุก่อสร้ำง 4,450.00 4,450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรอยลัอนิเตอร์ฯ 4,450.00 ร้ำนรอยลัอนิเตอร์ฯ 4,450.00 11/2563 พ.ย.-62
31 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถตู้ 4,703       4,703        เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำดีลักษ์ 4,703     บ.โตโยต้ำ ดีลักซ์ 4,703          4/2563 พ.ย.-62
32 ศึกษำ จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 1,950       1,950        เฉพำะเจำะจง วัฒนำแอร์ 1,950           วัฒนำแอร์ 1,950          5/2563 พ.ย.-62
33 ศึกษำ จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 15,650     15,650      เฉพำะเจำะจง วฒันำแอร์ 15,650   วฒันำแอร์ 15,650        6/2562 พ.ย.-62
34 สนป. จ้ดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถตู้ 2,650       2,650        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอู่ช่ำงแพร 2,650       ร้ำนอู่ช่ำงแพร 2,650          7/2563 พ.ย.-62
35 กองช่ำง จัดจ้ำง ทนุส ำรอง ก่อสร้ำงถนน คสล.ม.2 250,000   250,000   เฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำง 250,000   หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำง 250,000      3/2563 พ.ย.-62
36 กองช่ำง จัดจ้ำง ทนุส ำรอง ก่อสร้ำงถนน คสล.ม.6 450,000   450,000   เฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำง 450,000   หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำง 450,000      4/2563 พ.ย.-62
37 กองช่ำง จัดจ้ำง ทนุส ำรอง ก่อสร้ำง คสล.ม.3 210,000   210,000   เฉพำะเจำะจง หจก.เจริญเกียรติ 210,000   หจก.เจริญเกียรติ 210,000      5/2563 พ.ย.-62
38 กองช่ำง จัดจ้ำง ทนุส ำรอง ก่อสร้ำง คสล.ม.10 275,000   275,000   เฉพำะเจำะจง หจก.เจริญเกียรติ 275,000   หจก.เจริญเกียรติ 275,000      6/2563 พ.ย.-62
39 กองช่ำง จัดจ้ำง ทนุส ำรอง ก่อสร้ำง ถนนคสล.ม.1 355,000   355,000   เฉพำะเจำะจง หจก.พนัญไชยฯ 355,000   หจก.พนัญไชยฯ 355,000      7/2562 พ.ย.-62
40 กองช่ำง จัดจ้ำง ทนุส ำรอง ก่อสร้ำง ถนน คสล.ม.5 412,000   412,000   เฉพำะเจำะจง หจก.พนัญไชยฯ 412,000   หจก.พนัญไชยฯ 412,000      8/2563 พ.ย.-62
41 กองช่ำง จัดจ้ำง ทนุส ำรอง ถนนดิน ห้วยผับ ม.8 345,000   345,000   เฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำง 345,000   หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำง 345,000      9/2563 พ.ย.-62
42 ศึกษำ จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุคอมพวิเตอร์ 8,000       8,000        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิด้ี 8,000       ร้ำนอนิด้ี 8,000          13/2563 ธ.ค.-62
43 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 2,000       2,000        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 2,000     บ.ดูโฮม จ ำกดั 2,000          14/2563 ธ.ค.-62
44 กองช่ำง จัดซ้ือ วัสดุ วสัดุส ำนักงำน 4,199       4,199        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 4,199     บ.ดูโฮม จ ำกดั 4,199          15/2563 ธ.ค.-62
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งหวำย

ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2563

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
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45 กองสวสัดิกำร จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุส ำนักงำน 15,909     15,909      เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกัด 15,909   บ.ดูโฮม จ ำกดั 15,909        16/2563 ธ.ค.-62
46 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุส ำนักงำน 12,791     12,791      เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 12,791   บ.ดูโฮม จ ำกดั 12,791        17/2563 ธ.ค.-62
47 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 3,868       3,868        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 3,868     บ.ดูโฮม จ ำกดั 3,868          18/2563 ธ.ค.-62
48 สนป. จัดซ้ือ ค่ำใช้สอย ฟำงอัดก้อน 21,000     21,000      เฉพำะเจำะจง นำยนำวี วงค์สุทำ 21,000   นำยนำวี  วงศ์สุทำ 21,000        19/2563 ธ.ค.-62
49 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุคอมพวิเตอร์ 9,000       9,000        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิด้ี 9,000     ร้ำนอินด้ี 9,000          20/2563 ธ.ค.-62
50 ศึกษำ จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมปร้ินเตอร์ 300.00 300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนิด้ี 300.00 ร้ำนอนิด้ี 300.00 8/2563 ธ.ค.-62
51 กองคลัง จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมคร่ืองปรับอำกำศ 3,700       3,700        เฉพำะเจำะจง ร้ำนวฒันำแอร์ 3,700     ร้ำนวฒันำแอร์ 3,700          9/2563 ธ.ค.-62
52 กองช่ำง จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 3,500       3,500        เฉพำะเจำะจง ร้ำนวัฒนำแอร์ 3,500           ร้ำนวัฒนำแอร์ 3,500          10/2563 ธ.ค.-62
53 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 2,950       2,950        เฉพำะเจำะจง ร้ำนวฒันำแอร์ 2,950     ร้ำนวฒันำแอร์ 2,950          11/2563 ธ.ค.-62
54 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถฟอร์ด 5,530       5,530        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอูช่ำ่งแพร 5,530     ร้ำนอูช่่ำงแพร 5,530          12/2563 ธ.ค.-62
55 กองคลัง จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ปำ้ยเชิญชวนช ำระภำษ ๊ป6ี3 1,670       1,670        เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำรวยพร้ินต้ิงฯ 1,670     ร้ำนมำรวยฯ 1,670          13/2563 ธ.ค.-62
56 กองช่ำง จัดจ้ำง ทุนส ำรอง ขยำยไหล่ทำง ม.19 456,000.00 456,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ปิสยะพลฯ 456,000.00 หจก.ปยิะพลกำรโยธำฯ 456,000.00 10/2563 ธ.ค.-62
57 ศึกษำ จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุส ำนักงำน 5,514       5,514        เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 5,514       บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 5,514          21/2563 ม.ค.-63
58 กองช่ำง จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุก่อสร้ำง 3,724       3,724        เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 3,724     บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 3,724          22/2563 ม.ค.-63
59 กองช่ำง จัดซ้ือ วัสดุ วสัดุก่อสร้ำง ทรำยหยำบ 11,400     11,400      เฉพำะเจำะจง นำยอสิระ  ชุ่มชื่น 11,400   นำยอสิระ ชุ่มชื่น 11,400        23/2563 ม.ค.-63
60 กองช่ำง จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุคอมพวิเตอร์ 29,750     29,750      เฉพำะเจำะจง หจก.ไมโคบิต 29,750   หจก.ไมโคบิต 29,750        24/2563 ม.ค.-63
61 ศึกษำ จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,080       1,080        เฉพำะเจำะจง หจก.ไมโคบิต 1,080     หจก.ไมโคบิต 1,080          25/2563 ม.ค.-63
62 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุส ำนักงำน 1,754       1,754        เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 1,754     บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 1,754          26/2563 ม.ค.-63
63 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุกำรเกษตร 3,384       3,384        เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 3,384     บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 3,384          27/2563 ม.ค.-63
64 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ แบตเตอร่ีรถกระเช้ำ 4,800       4,800        เฉพำะเจำะจง กำ้วหน้ำแบตเตอร่ี 4,800     กำ้วหน้ำแบตเตอร่ี 4,800          28/2563 ม.ค.-63
65 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 7,958.00 7,958.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 7,958.00 บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 7,958.00 29/2563 ม.ค.-63
66 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ ยำงรถบรรทกุขยะ 21,600     21,600      เฉพำะเจำะจง หจก.ถำวรยำงยนต์ 21,600   หจก.ถำวรยำงยนต์ 21,600        30/2563 ม.ค.-63
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67 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถกระเช้ำ 1,700       1,700        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอูช่่ำงแพร 1,700           ร้ำนอูช่่ำงแพร 1,700          14/2563 ม.ค.-63
68 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถตู้ 7,300       7,300        เฉพำะเจำะจง อูท่วชียั 7,300     ร้ำนอูท่วชีัย 7,300          15/2563 ม.ค.-63
69 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ 4,100       4,100        เฉพำะเจำะจง หจก.ไมโคบิต 4,100     หจก.ไมโคบติ 4,100          16/2563 ม.ค.-63
70 ศึกษำ จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 3,350       3,350        เฉพำะเจำะจง หจก.ไมโคบิต 3,350     หจก.ไมโคบิต 3,350          17/2563 ม.ค.-63
71 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ น้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00 100,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ประจักษพ์บิูล 100,000.00 บริษัทประจักษ์พิบลู 100,000.00 5/2563 ม.ค.-63
72 กองช่ำง จัดจ้ำง ทนุส ำรอง ถนนแอสฟลัทติ์ก ม.9 1,096,000    1,096,000    หจก.พำทิศคอนสตักชัน่ 1,096,000  หจก.พำทิศคอนสตักชัน่ 1,096,000   11/2563 ม.ค.-63
73 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย คนงำนเก็บขยะ 81,000     81,000      เฉพำะเจำะจง นำยกดู แหลมไธสง 81,000   นำยกูด แหลมไธสง 81,000        12/2563 ม.ค.-63
74 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย คนงำนเก็บขยะ 81,000     81,000      เฉพำะเจำะจง นำยเต็ง ขจรฟุ้ง 81,000   นำยเต็ง ขจรฟุ้ง 81,000        13/2563 ม.ค.-63
75 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย คนงำนเก็บขยะ 81,000     81,000      เฉพำะเจำะจง นำยโชคเฉลิม มูลชำติ 81,000     นำยโชคเฉลิม มูลชำติ 81,000        14/2563 ม.ค.-63
76 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถส่ีประตู 4,099       4,099        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 4,099       บ.ดูโฮม จ ำกดั 4,099          18/2563 ก.พ.-63
77 สวัสดิกำรจัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ตรำยำง 1,130       1,130        เฉพำะเจำะจง หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขยีน 1,130     หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขยีน 1,130          19/2563 ก.พ.-63
78 กองช่ำง จัดจ้ำง จ่ำยขำด ถนน คสล.ม.9 465,000   465,000   เฉพำะเจำะจง หจก.ปยิะพลกำรโยธำฯ 465,000   หจก.ปยิะพลกำรโยธำฯ 465,000      12/2563 ก.พ.-63
79 กองช่ำง จัดจ้ำง จ่ำยขำด ถนน คสล.ม16 465,000   465,000   เฉพำะเจำะจง หจก.เจริญเกียรติ 465,000   หจก.เจริญเกยีรติ 465,000      13/2563 ก.พ.-63
80 กองช่ำง จัดจ้ำง จ่ำยขำด ถนน คสล.ม.1 335,000   335,000   เฉพำะเจำะจง หจก.เจริญเกยีรติ 335,000   หจก.เจริญเกยีรติ 335,000      14/2563 ก.พ.-63
81 กองช่ำง จัดจ้ำง จ่ำยขำด ท่อระบำยน้ ำ ม.5 303,000   303,000   เฉพำะเจำะจง หจก.เจริญเกยีรติ 303,000   หจก.เจริญเกยีรติ 303,000      15/2563 ก.พ.-63
82 กองช่ำง จัดจ้ำง จ่ำยขำด ถนน คสล.ม.1 255,000   255,000   เฉพำะเจำะจง ร้ำนวินเนอร์พำณิช 255,000   ร้ำนยวินเนอร์พำณิชย์ 255,000      16/2563 ก.พ.-63
83 กองช่ำง จัดจ้ำง จ่ำยขำด ถนน คสล.ม.4 445,000   445,000   เฉพำะเจำะจง ร้ำนวินเนอร์พำณิช 445,000   ร้ำนยวินเนอร์พำณิชย์ 445,000      17/2563 ก.พ.-63
84 กองช่ำง จัดจ้ำง จ่ำยขำด ท่อระบำยน้ ำ ม.13 425,000.00 425,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำง 425,000.00 หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำง 425,000.00 18/2563 ก.พ.-63
85 กองช่ำง จัดจ้ำง จ่ำยขำด ถนน คสล.ม.12 465,000   465,000   เฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำง 465,000   หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำง 465,000      19/2563 ก.พ.-63
86 กองช่ำง จัดจ้ำง จ่ำยขำด ถนน คสล.ม.15 346,000   346,000   เฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำง 346,000       หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำง 346,000      20/2563 ก.พ.-63
87 กองคลัง จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุส ำนักงำน 9,782       9,782        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 9,782       บ.ดูโฮม จ ำกดั 9,782          31/2563 มี.ค.-63
88 ศึกษำ จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุงำนบำ้นงำนครัว ศูนย์วงัยำง 3,984       3,984        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 3,984     บ.ดูโฮม จ ำกดั 3,984          32/2563 มี.ค.-63
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89 ศึกษำ จัดซ้ือ วัสดุ วสัดุงำนบำ้นงำนครัวศูนย์บุ่งหวำย 3,826       3,826        เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 3,826     บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 3,826          33/2563 มี.ค.-63
90 ศึกษำ จัดซ้ือ ค่ำใช้สอย วสัดุกีฬำ(อุปกรณ์สนำม) 38,529     38,529      เฉพำะเจำะจง สปอร์ตวำริน 38,529   สปอร์ตวำริน 38,529        34/2563 มี.ค.-63
91 ศึกษำ จัดซ้ือ ค่ำใช้สอย วสัดุกีฬำ(ปำ้ยคะแนน) 7,500       7,500        เฉพำะเจำะจง สปอร์ตวำริน 7,500     สปอร์ตวำริน 7,500          35/2563 มี.ค.-63
92 ศึกษำ จัดซ้ือ ค่ำใช้สอย วัสดุกีฬำ(ถ้วยรำงวัล) 13,600     13,600      เฉพำะเจำะจง สปอร์ตวำริน 13,600   สปอร์ตวำริน 13,600        36/2563 มี.ค.-63
93 ศึกษำ จัดซ้ือ ค่ำใช้สอย วัสดุกีฬำ(อุปกรณ์แข่งขัน) 11,222     11,222      เฉพำะเจำะจง สปอร์ตวำริน 11,222   สปอร์ตวำริน 11,222        37/2563 มี.ค.-63
94 ศึกษำ จัดซ้ือ ค่ำใช้สอย วัสดุกีฬำ(ชุดกีฬำ) 46,200     46,200      เฉพำะเจำะจง ร้ำนสปอร์ตวำริน 46,200   ร้ำนสปอร์ตวำริน 46,200        38/2563 มี.ค.-63
95 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ เจลล้ำงมือ 3,500       3,500        เฉพำะเจำะจง หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขยีน 3,500     หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขยีน 3,500          39/2563 มี.ค.-63
96 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,600     24,600      เฉพำะเจำะจง หจก.ล้ ำฟ้ำฯ 24,600   หจก.ล้ ำฟ้ำฯ 24,600        40/2563 มี.ค.-63
97 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุกำรท ำหน้ำกำกอนำมัย 42,052     42,052      เฉพำะเจำะจง ศิวัชชญำพำณิชยฯ์ 42,052   ศิวัชชญำพำณิชยฯ์ 42,052        41/2563 มี.ค.-63
98 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,000       9,000        เฉพำะเจำะจง หจก.ไมโครบิต 9,000     หจก.ไมโครบิต 9,000          42/2563 มี.ค.-63
99 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,600     15,600      เฉพำะเจำะจง หจก.ไมโครบิต 15,600   หจก.ไมโครบิต 15,600        43/2563 มี.ค.-63

100 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุส ำนักงำน 12,260     12,260      เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 12,260   บ.ดูโฮม จ ำกดั 12,260        44/2563 มี.ค.-63
101 ศึกษำ จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 4,960       4,960        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 4,960     บ.ดูโฮม จ ำกดั 4,960          45/2563 มี.ค.-63
102 ศึกษำ จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ศูนย์บุ่งหวำย 233          233           เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 233        บ.ดูโฮม จ ำกดั 233             46/2563 มี.ค.-63
103 ศึกษำ จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ศูนย์วังยำง 233          233           เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 233        บ.ดูโฮม จ ำกดั 233             47/2563 มี.ค.-63
104 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุกำรเกษตร 3,598       3,598        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 3,598     บ.ดูโฮม จ ำกดั 3,598          48/2563 มี.ค.-63
105 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 3,101       3,101        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 3,101     บ.ดูโฮม จ ำกดั 3,101          49/2563 มี.ค.-63
106 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมไฟวับวำบรถกู้ชีพ 7,000       7,000        เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำลัยพรฯ 7,000     ร้ำนมำลัยพรฯ 7,000          20/2563 มี.ค.-63
107 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถดับเพลิง 4,400       4,400        เฉพำะเจำะจง อูช่่ำงแพร 4,400     อูช่่ำงแพร 4,400          21/2563 มี.ค.-63
108 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถเก็บขยะ 2,300       2,300        เฉพำะเจำะจง อูช่่ำงแพร 2,300     อูช่่ำงแพร 2,300          22/2563 มี.ค.-63
109 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ป้ำยไวนิลศูนย์เกษตร 900          900           เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำรวยพร้ินต้ิงฯ 900          ร้ำนมำรวยพร้ินต้ิงฯ 900             23/2563 มี.ค.-63
110 กองช่ำง จัดจ้ำง เงินสะสม ซ่อมแซม ถนนคสล.ม.17 61,000     61,000      เฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำงฯ 61,000         หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำงฯ 61,000        21/2563 มี.ค.-63
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111 กองช่ำง จัดจ้ำง เงินสะสม ซ่อมแซม ถนนคสล.ม.4 4,000       4,000        เฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำงฯ 4,000           หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำงฯ 4,000          22/2563 มี.ค.-63
112 กองช่ำง จัดจ้ำง เงินสะสม ซ่อมแซม ถนนคสล.ม.10 17,000     17,000      เฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำงฯ 17,000         หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำงฯ 17,000        23/2563 มี.ค.-63
113 กองช่ำง จัดจ้ำง เงินสะสม ซ่อมแซมคอสะพำน ม.17 43,000     43,000      เฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำงฯ 43,000         หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำงฯ 43,000        24/2563 มี.ค.-63
114 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ เจลล้ำงมือ 4,480       4,480        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเบสท์บุค๊เซ็นเตอร์ 4,480       ร้ำนเบสท์บุค้เซ็นเตอร์ 4,480          50/2563 เม.ย.-63
115 กองช่ำง จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุส ำนักงำน 8,599       8,599        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 8,599     บ.ดูโฮม จ ำกดั 8,599          51/2563 เม.ย.-63
116 กองช่ำง จัดซ้ือ วัสดุ วสัดุไฟฟำ้และวทิยุ 28,963     28,963      เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 28,963   บ.ดูโฮม จ ำกดั 28,963        52/2563 เม.ย.-63
117 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 6,409       6,409        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกัด 6,409     บ.ดูโฮม จ ำกดั 6,409          53/2563 เม.ย.-63
118 กองคลัง จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุคอมพวิเตอร์ 13,000     13,000      เฉพำะเจำะจง ไมโครบิต 13,000   ไมโครบิต 13,000        54/2563 เม.ย.-63
119 สนป. จัดซ้ือ ครุภณัฑ์ เคร่ืองตัดหญ้ำแบบสะพำย 18,195     18,195      เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 18,195   บ.ดูโฮม จ ำกดั 18,195        55/2563 เม.ย.-63
120 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ น้ ำยำพ่นหมอกควัน 25,200     25,200      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอบีมนิิมำร์ท 25,200   ร้ำนเอบีมนิิมำร์ท 25,200        58/2563 เม.ย.-63
121 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย น้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 31,050     31,050      เฉพำะเจำะจง บริษัท ประจกัษ์ฯ 31,050   บริษัท ประจกัษ์ฯ 31,050        59/2563 เม.ย.-63
122 สนป. วสัดุ วสัดุ วัสดุส ำนักงำน 1,000       1,000        เฉพำะเจำะจง หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขยีน 1,000     หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขยีน 1,000          60/2563 เม.ย.-63
123 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถกู้ชีพ 1,300       1,300        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอูช่่ำงแพร 1,300     ร้ำนอูช่่ำงแพร 1,300          25/2563 เม.ย.-63
124 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมสถำนีสุบน้ ำ 18,000     18,000      เฉพำะเจำะจง นำยคำน พวงเขยีว 18,000   นำยคำน พวงเขยีว 18,000        26/2563 เม.ย.-63
125 กองช่ำง จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมคอมพิวเตอร์ 4,850       4,850        เฉพำะเจำะจง หจก.ไมโครบิต 4,850     หจก.ไมโครบิต 4,850          27/2563 เม.ย.-63
126 กองช่ำง จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,200       1,200        เฉพำะเจำะจง หจก.ไมโครบิต 1,200     หจก.ไมโครบิต 1,200          29/2563 เม.ย.-63
127 กองช่ำง จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย จ้ำงเหมำท ำตรำยำง 1,750       1,750        เฉพำะเจำะจง หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขยีน 1,750     หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขยีน 1,750          30/2563 เม.ย.-63
128 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถขยะ 7,000       7,000        เฉพำะเจำะจง อู ่ส.สงวน 7,000     อู ่ส.สงสน 7,000          31/2563 เม.ย.-63
129 กองคลัง จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมประตู 1,700       1,700        เฉพำะเจำะจง นำยบุญธรรม พันธนู 1,700     นำยบุญธรรม พันธนู 1,700          32/2563 เม.ย.-63
130 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ป้ำยรณรงค์โรคไข้เลือดออก 8,100       8,100        เฉพำะเจำะจง มำรวยพร้ินต้ิงฯ 8,100     มำรวยพร้ินต้ิงฯ 8,100          33/2563 เม.ย.-63
131 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 900          900           เฉพำะเจำะจง หจก.ไมโครบิต 900        หจก.ไมโครบิต 900             34/2563 เม.ย.-63
132 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถฟอร์ด 2,840       2,840        เฉพำะเจำะจง อูช่่ำงแพร 2,840       อูช่่ำงแพร 2,840          38/2563 เม.ย.-63
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133 ศึกษำ จัดซ้ือ วสัดุ จัดซ้ือ DLTV 29,900     29,900      เฉพำะเจำะจง หจก.อบุลไอเฟค 29,900     หจก.อบุลไอเฟค 29,900        6/2563 เม.ย.-63
134 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ น้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000   100,000   เฉพำะเจำะจง บริษัท ประจกัษ์ฯ 100,000   บริษัท ประจกัษ์ฯ 100,000      7/2563 เม.ย.-63
135 กองช่ำง จัดจ้ำง จ่ำยขำด ถนนดินลูกรัง ม.4 173,000   173,000   เฉพำะเจำะจง หจก.ปิยะพลกำรโยธำ 173,000   หจก.ปิยะพลกำรโยธำ 173,000      26/2563 เม.ย.-63
136 กองช่ำง จัดจ้ำง จ่ำยขำด ถนนดินลูกรัง ม.4 ซอยโรสไซด์ 90,000     90,000      เฉพำะเจำะจง หจก.ปิยะพลกำรโยธำ 90,000     หจก.ปิยะพลกำรโยธำ 90,000        27/2563 เม.ย.-63
137 กองช่ำง จัดจ้ำง จ่ำยขำด ถนนดินลูกรัง ม.7 116,000   116,000   เฉพำะเจำะจง หจก.ปิยะพลกำรโยธำ 116,000   หจก.ปิยะพลกำรโยธำ 116,000      28/2563 เม.ย.-63
138 สนป. จัดซ้ือ ค่ำใช้สอย ฟำงอัดก้อน 24,000     24,000      เฉพำะเจำะจง นำยอดุม ศรีสอน 24,000     นำยอดุม ศรีสอน 24,000        61/2563 พ.ค.-63
139 สนป. จัดซ้ือ ครุภณัฑ์ ทอ่ฉีดน้ ำดับเพลิง 57,500     57,500      เฉพำะเจำะจง ร้ำนท็อปเซฟต้ี 57,500   ร้ำนท็อปเซฟต้ี 57,500        62/2563 พ.ค.-63
140 ศึกษำ จัดซ้ือ ครุภัณฑ์ ม้ำนั่ง 4 ชุด 15,600     15,600      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอบีมนิิมำร์ท 15,600   ร้ำนเอบีมนิิมำร์ท 15,600        63/2563 พ.ค.-63
141 กองคลัง จัดซ้ือ ครุภัณฑ์ คอมพวิเตอร์กองคลัง 36,200     36,200      เฉพำะเจำะจง หจก.ไมโคบติ 36,200   หจก.ไมโคบิต 36,200        64/2563 พ.ค.-63
142 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 6,036       6,036        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 6,036     บ.ดูโฮม จ ำกดั 6,036          65/2563 พ.ค.-63
143 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 9,830       9,830        เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 9,830     บ.ดูโฮม จ ำกดั 9,830          66/2563 พ.ค.-63
144 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุดับเพลิง 11,600     11,600      เฉพำะเจำะจง ร้ำนท็อปเซฟต้ี 11,600   ร้ำนท็อปเซฟต้ี 11,600        67/2563 พ.ค.-63
145 กองช่ำง จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ตัดกระจกโต๊ะท ำงำน 1,350       1,350        เฉพำะเจำะจง นำยบุญธรรม พันธนู 1,350     นำยบุญธรรม พันธนู 1,350          39/2563 พ.ค.-63
146 กองช่ำง จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมประตูส ำนักงำนกองช่ำง 500          500           เฉพำะเจำะจง นำยบุญธรรม พันธนู 500        นำยบุญธรรม พันธนู 500             40/2563 พ.ค.-63
147 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย จัดท ำ e-office 2,000       2,000        เฉพำะเจำะจง ริมไทรคอมพิวเตอร์ 2,000     ริมไทรคอมพิวเตอร์ 2,000          41/2563 พ.ค.-63
148 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 12,530     12,530      เฉพำะเจำะจง อูท่ศกลกำรช่ำง 12,530   อูท่ศกลกำรช่ำง 12,530        42/2563 พ.ค.-63
149 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ถ่ำยเอกสำรขยำยแผนที่ 894          894           เฉพำะเจำะจง ร้ำนงำมเจริญ 894        ร้ำนงำมเจริญ 894             43/2563 พ.ค.-63
150 กองช่ำง จัดจ้ำง ซ่อมแซม ซ่อมแซมถนน คสล. ม.20 9,000       9,000        เฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำง 9,000     หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำง 9,000          29/2563 พ.ค.-63
151 กองช่ำง จัดจ้ำง ซ่อมแซม ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ม.8 140,000   140,000   เฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำง 140,000   หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำง 140,000      30/2563 พ.ค.-63
152 กองช่ำง จัดจ้ำง ที่ดิน ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ม.20 81,000     81,000      เฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำง 81,000   หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำง 81,000        31/2563 พ.ค.-63
153 กองช่ำง จัดจ้ำง ที่ดิน ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ม.16 59,000     59,000      เฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำง 59,000     หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำง 59,000        32/2563 พ.ค.-63
154 กองช่ำง จัดจ้ำง ที่ดิน ถนน คสล.ม.13 115,000   115,000   เฉพำะเจำะจง ร้ำนวินเนอร์พำนิช 115,000   ร้ำนวินเนอร์พำนิช 115,000      33/2563 พ.ค.-63
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155 กองช่ำง จัดจ้ำง ข้อบัญญัติ ถนน คสล.ม.17 115,000   115,000   เฉพำะเจำะจง ร้ำนวินเนอร์พำนิช 115,000   ร้ำนวินเนอร์พำนิช 115,000      34/2563 พ.ค.-63
156 กองช่ำง จัดจ้ำง เงินสะสม ถนนลูกรัง ม.3 177,000   177,000   เฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำง 177,000   หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำง 177,000      35/2563 พ.ค.-63
157 กองช่ำง จัดจ้ำง ทุนส ำรอง ถนนลูกรัง ม.11 221,000   221,000   เฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำง 221,000   หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำง 221,000      36/2563 พ.ค.-63
158 กองช่ำง จัดจ้ำง ขอ้บัญญัติ ถนน คสล.ม.1 305,000   305,000   เฉพำะเจำะจง หจก.เจริญเกยีรติวัสดุ 305,000   หจก.เจริญเกยีรติวัสดุ 305,000      37/2563 พ.ค.-63
159 กองช่ำง จัดจ้ำง ขอ้บัญญัติ ท่อ ม.8 397,900   397,900   เฉพำะเจำะจง หจก.เจริญเกยีรติวัสดุ 397,900   หจก.เจริญเกยีรติวัสดุ 397,900      38/2563 พ.ค.-63
160 กองช่ำง จัดจ้ำง เงินสะสม ถนนลูกรัง ม.5 236,100   236,100   เฉพำะเจำะจง หจก.เจริญเกยีรติวัสดุ 236,100   หจก.เจริญเกยีรติวัสดุ 236,100      39/2563 พ.ค.-63
161 กองช่ำง จัดจ้ำง เงินสะสม ซ่อมแซมลูกรัง ม.11 159,000   159,000   เฉพำะเจำะจง หจก.ปิยะพลกำรโยธำ 159,000   หจก.ปิยะพลกำรโยธำ 159,000      40/2563 พ.ค.-63
162 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ แบตเตอร่ีรถบรรทกุขยะ 5,600       5,600        เฉพำะเจำะจง ร้ำนกำ้วหน้ำแบตเตอร่ี 5,600       ร้ำนกำ้วหน้ำแบตเตอร่ี 5,600          70/2563 มิ.ย.-63
163 กองคลัง จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุส ำนักงำน 11,699     11,699      เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 11,699   บ.ดูโฮม จ ำกดั 11,699        71/2563 มิ.ย.-63
164 สนป. จัดซ้ือ วัสดุ วสัดุกำรเกษตร 999          999           เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกดั 999        บ.ดูโฮม จ ำกดั 999             72/2563 มิ.ย.-63
165 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุส ำนักงำน 603          603           เฉพำะเจำะจง บ.ดูโฮม จ ำกัด 603        บ.ดูโฮม จ ำกดั 603             73/2563 มิ.ย.-63
166 กองช่ำง จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุก่อสร้ำง 15,300     15,300      เฉพำะเจำะจง หจก.ไมโครบิต 15,300   หจก.ไมโครบิต 15,300        74/2563 มิ.ย.-63
167 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ โซ่เล่ือยยนต์ 1,000       1,000        เฉพำะเจำะจง บ.เอส เอสฯ 1,000     บริษัท เอส เอส ฯ 1,000          79/2563 มิ.ย.-63
168 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ ยำงรถกู้ชีพ 9,000       9,000        เฉพำะเจำะจง หจก.ถำวรยำงยนต์ 9,000     หจก.ถำวรยำงยนต์ 9,000          80/2563 มิ.ย.-63
169 ศึกษำ จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ศูนย์วังยำง 2,906       2,906        เฉพำะเจำะจง บริษัท อบุลดีมำร์ทฯ 2,906     บริษัท อบุลดีมำร์ทฯ 2,906          81/2563 มิ.ย.-63
170 ศึกษำ จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ศูนย์โนนบอน 2,457       2,457        เฉพำะเจำะจง บริษัท อบุลดีมำร์ทฯ 2,457     บริษัท อบุลดีมำร์ทฯ 2,457          82/2563 มิ.ย.-63
171 ศึกษำ จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ศูนย์บุ่งหวำย 1,822       1,822        เฉพำะเจำะจง บริษัท อบุลดีมำร์ทฯ 1,822     บริษัท อบุลดีมำร์ทฯ 1,822          83/2563 มิ.ย.-63
172 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 1,680       1,680        เฉพำะเจำะจง บริษัท อบุลดีมำร์ทฯ 1,680     บริษัท อบุลดีมำร์ทฯ 1,680          84/2563 มิ.ย.-63
173 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถกระเช้ำ 3,750       3,750        เฉพำะเจำะจง ร้ำนยอดเพชรฯ 3,750     ร้ำนยอดเพชรฯ 3,750          44/2563 มิ.ย.-63
174 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมเคร่ืองพ่นหมอกควัน 1,200       1,200        เฉพำะเจำะจง นำยคำน พวงเขยีว 1,200     นำยคำน พวงเขยีว 1,200          45/2563 มิ.ย.-63
175 ศึกษำ จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 1,000       1,000        เฉพำะเจำะจง ร้ำนวัฒนำแอร์ 1,000     ร้ำนวัฒนำแอร์ 1,000          46/2563 มิ.ย.-63
176 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ ำ 5,150       5,150        เฉพำะเจำะจง ร้ำนทศพลกำรช่ำง 5,150     ร้ำนทศพลกำรช่ำง 5,150          49/2563 มิ.ย.-63
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177 กองช่ำง จัดจ้ำง เงินสะสม ซ่อมถนนลูกรัง ม.20 272,000   272,000   เฉพำะเจำะจง หจก.ปิยะพลฯ 272,000   หจก.ปิยะพลฯ 272,000      41/2563 มิ.ย.-63
178 กองช่ำง จัดจ้ำง เงินสะสม ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.10 122,000   122,000   เฉพำะเจำะจง สุรินทร์กอ่สร้ำง 122,000   สุรินทร์กอ่สร้ำง 122,000      42/2563 มิ.ย.-63
179 กองช่ำง จัดจ้ำง เงินสะสม ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.16 261,000   261,000   เฉพำะเจำะจง หจก.ปิยะพลฯ 261,000   หจก.ปิยะพลฯ 261,000      43/2563 มิ.ย.-63
180 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย จ้ำงเหมำคนงำนเก็บขยะ 36,000     36,000      เฉพำะเจำะจง นำยสงวน แหลมไธสง 36,000     นำยสงวน แหลมไธสง 36,000        16/2563 มิ.ย.-63
181 สนป. จัดซ้ือ ครุภณัฑ์ เล่ือยโซ่ยนต์ 7,500       7,500        เฉพำะเจำะจง บริษัทเอสเอสวรินฯ 7,500       บริษัทเอสเอสวำรินฯ 7,500          85/2563 ก.ค.-63
182 ศึกษำ จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุคอมพวิเตอร์ 750          750           เฉพำะเจำะจง หจก.ล้ ำฟ้ำโอเอฯ 750        บริษัทล้ ำฟ้ำโอเอฯ 750             86/2563 ก.ค.-63
183 กองช่ำง จัดซ้ือ วัสดุ วสัดุคอมพวิเตอร์ 7,900       7,900        เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิรญำณ์กำรพำณิชย์ 7,900     วชิรญำณ์กำรพำณิชย์ 7,900          87/2563 ก.ค.-63
184 สนป. จัดซ้ือ ค่ำใช้สอย วสัดุโครงกำรฉีดหมำฯ 60,000     60,000      เฉพำะเจำะจง ร้ำนหมอต๊ะ 60,000   ร้ำนหมอต๊ะ 60,000        88/2563 ก.ค.-63
185 กองคลัง จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุคอมพวิเตอร์ 12,600     12,600      เฉพำะเจำะจง หจก.ล้ ำฟ้ำโอเอฯ 12,600   หจก.ล้ ำฟ้ำโอเอฯ 12,600        89/2563 ก.ค.-63
186 กองช่ำง จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 3,433       3,433        เฉพำะเจำะจง บริษัทดูโฮมจ ำกดั 3,433     บริษัทดูโฮมจ ำกดั 3,433          90/2563 ก.ค.-63
187 กองช่ำง จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุก่อสร้ำง 9,341       9,341        เฉพำะเจำะจง บริษัทดูโฮมจ ำกดั 4,341     บริษัทดูโฮมจ ำกดั 9,341          91/2563 ก.ค.-63
188 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 1,516       1,516        เฉพำะเจำะจง บริษัทดูโฮมจ ำกดั 1,516     บริษัทดูโฮมจ ำกดั 1,516          92/2563 ก.ค.-63
189 กองคลัง จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ตรำยำง 1,855       1,855        เฉพำะเจำะจง หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขยีน 1,855     หจก.ลัคกีเ้คร่ืองเขยีน 1,855          50/2563 ก.ค.-63
190 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถกู้ชีพ 3,400       3,400        เฉพำะเจำะจง หจก.ถำวรยำงยนต์ 3,400     ร้ำนถำวรยำงยนต์ 3,400          52/2563 ก.ค.-63
191 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 2,800       2,800        เฉพำะเจำะจง ร้ำนวัฒนำแอร์ 2,800     ร้ำนวัฒนำแอร์ 2,800          53/2563 ก.ค.-63
192 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ป้ำยไวนิลรัชกำลที่ 10 920          920           เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำรวยพร้ิงต้ิงฯ 920        ร้ำนมำรวยพร้ินต้ิงฯ 920             54/2563 ก.ค.-63
193 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ป้ำยไวนิลเปิด-ปิด ประตู 258          258           เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำรวยพร้ิงต้ิงฯ 258          ร้ำนมำรวยพร้ินต้ิงฯ 258             55/2563 ก.ค.-63
194 กองช่ำง จัดจ้ำง เงินสะสม ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.14 276,200   276,200   เฉพำะเจำะจง หจก.เจริญเกยีรติฯ 276,200   หจก.เจริญเกยีรติฯ 276,200      44/2563 ก.ค.-63
195 กองช่ำง จัดจ้ำง เงินสะสม ซ่อมแซมลูกรัง ม.3 245,000   245,000   เฉพำะเจำะจง หจก.เจริญเกยีรติฯ 245,000   หจก.เจริญเกยีรติฯ 245,000      45/2563 ก.ค.-63
196 กองช่ำง จัดจ้ำง เงินสะสม ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6 241,000   241,000   เฉพำะเจำะจง หจก.เจริญเกยีรติฯ 241,000   หจก.เจริญเกยีรติฯ 241,000      46/2563 ก.ค.-63
197 ศึกษำ จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุงำนบำ้นงำนครัว โนนบอน 795          795           เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 795          บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 795             94/2563 ส.ค.-63
198 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 444          444           เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 444        บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 444             95/2563 ส.ค.-63
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199 ศึกษำ จัดซ้ือ วัสดุ วสัดุงำนบำ้นงำนครัว บุ่งหวำย 772          772           เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 772        บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 772             96/2563 ส.ค.-63
200 ศึกษำ จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุส ำนักงำน 8,830       8,830        เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกัด 8,830     บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 8,830          97/2563 ส.ค.-63
201 กองคลัง จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุส ำนักงำน 11,762     11,762      เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 11,762   บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 11,762        98/2563 ส.ค.-63
202 สนป. จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุส ำนักงำน 14,508     14,508      เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 14,508   บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 14,508        99/2563 ส.ค.-63
203 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถฟอร์ด 5,000       5,000        เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมศักด์ิกำรเบำะ 5,000     ร้ำนสมศักด์ิกำรเบำะ 5,000          57/2563 ส.ค.-63
204 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ต่ออำยุเว็บไซต์ 6,900       6,900        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเว็บอบุลดอทคอม 6,900     ร้ำนเว็บอบุลดอทคอม 6,900          58/2563 ส.ค.-63
205 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถกู้ชีพ 4,080       4,080        เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำรวยพร้ินต้ิงฯ 4,080     ร้ำนมำรวยพร้ินต้ิงฯ 4,080          59/2563 ส.ค.-63
206 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถฟอร์ด 8,520       8,520        เฉพำะเจำะจง อูท่วีชัยออโต้เซอร์วิส 8,520     อูท่วีชัย ออโต้เซอร์วิส 8,520          60/2563 ส.ค.-63
207 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย หุ้มเบำะรถกู้ชีพ 5,000       5,000        เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมศักด์ิกำรเบำะ 5,000     ร้ำนสมศักด์ิกำรเบำะ 5,000          61/2563 ส.ค.-63
208 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 2,650       2,650        เฉพำะเจำะจง ร้ำนทศพลกำรช่ำง 2,650     ร้ำนทศพลกำรช่ำง 2,650          62/2563 ส.ค.-63
209 สนป. จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถกระเช้ำ 7,350       7,350        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอูท่วีชัยออโต้เซอร์วิส 7,350     อูท่วีชัย ออโต้เซอร์วิส 7,350          63/2563 ส.ค.-63
210 กองช่ำง จัดซ้ือ วสัดุ ยำงมะตอย 18,200     18,200      เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 18,200     บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 18,200        100/2563 ก.ย.-63
211 กองช่ำง จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุไฟฟำ้และวทิยุ 20,858     20,858      เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 20,858   บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 20,858        101/2563 ก.ย.-63
212 กองช่ำง จัดซ้ือ วัสดุ วสัดุก่อสร้ำง 2,820       2,820        เฉพำะเจำะจง ส.วิรัตน์เมอืงหนิ 2,820     ส.วิรัตน์ดเมอืงหนิ 2,820          102/2563 ก.ย.-63
213 ศึกษำ จัดซ้ือ วสัดุ วสัดุคอมพวิเตอร์ 3,025       3,025        เฉพำะเจำะจง หจก.ไมโครบติ 3,025     หจก.ไมโครบิต 3,025          103/2563 ก.ย.-63
214 กองคลัง จัดซ้ือ ครุภณัฑ์ ตู้เก็บเอกสำรรำงเล่ือน 85,000     85,000      เฉพำะเจำะจง หจก.ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นเิจอร์ 85,000   หจก.ต้ังซุ่นเส่ง 85,000        104/2563 ก.ย.-63
215 กองช่ำง จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,280       2,280        เฉพำะเจำะจง หจก.ไมโครบิต 2,280     หจก.ไมโครบิต 2,280          105/2563 ก.ย.-63
216 กองช่ำง จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุก่อสร้ำง 10,382     10,382      เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 10,382   บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 10,382        106/2563 ก.ย.-63
217 กองช่ำง จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุส ำนักงำน 6,850       6,850        เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 6,850     บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 6,850          107/2563 ก.ย.-63
218 สวัสดิกำรจัดซ้ือ วสัดุ วัสดุส ำนักงำน 3,060       3,060        เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 3,060     บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 3,060          108/2563 ก.ย.-63
219 สนป จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 1,242       1,242        เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 1,242     บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 1,242          109/2563 ก.ย.-63
220 สนป จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 2,000       2,000        เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกดั 2,000     ร้ำนท๊อปเซฟต้ี 2,000          110/2563 ก.ย.-63
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221 สนป จัดซ้ือ วสัดุ ยำงรถ 83-2033 4 เส้น 15,600     15,600      เฉพำะเจำะจง หจก.ถำวรยำงยนต์ 15,600   หจก.ถำวรยำงยนต์ 15,600        111/2563 ก.ย.-63
222 สนป จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,500       8,500        เฉพำะเจำะจง หจก.ไมโครบิต 8,500     หจก.ไมโครบิต 8,500          112/2563 ก.ย.-63
223 ศึกษำ จัดซ้ือ ครุภณัฑ์ ตู้เก็บของเอนกประสงค์ 2,500       2,500        เฉพำะเจำะจง หจก.ส ำอำงเฟอร์นเิจอร์ 2,500     หจก.ส ำอำงเฟอร์นเิจอร์ 2,500          113/2563 ก.ย.-63
224 ศึกษำ จัดซ้ือ ครุภณัฑ์ เคร่ืองฟอกอำกำศ 5,500       5,500        เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกัด 5,500     บริษัท ดูโฮม จ ำกัด 5,500          114/2563 ก.ย.-63
225 ศึกษำ จัดซ้ือ ครุภณัฑ์ เคร่ืองฟอกอำกำศ 6 เคร่ือง 33,000     33,000      เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกัด 33,000   บริษัท ดูโฮม จ ำกัด 33,000        115/2563 ก.ย.-63
226 สนป จัดซ้ือ ครุภณัฑ์ เคร่ืองแสกนเนอร์ 17,000     17,000      เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกัด 17,000   บริษัท ดูโฮม จ ำกัด 17,000        116/2563 ก.ย.-63
227 สนป จัดซ้ือ ครุภณัฑ์ เคร่ืองอ่ำนบัตร 3,500       3,500        เฉพำะเจำะจง หจก.ไมโครบติ 3,500     หจก.ไมโครบติ 3,500          117/2563 ก.ย.-63
228 กองช่ำง จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุก่อสร้ำง 990          990           เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกัด 990        บริษัท ดูโฮม จ ำกัด 990             118/2563 ก.ย.-63
229 กองช่ำง จัดซ้ือ วสัดุ วัสดุก่อสร้ำง 36,935     36,935      เฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์ก่อสร้ำง 36,935   หจก.สุรินทร์ก่อสร้ำง 36,935        119/2563 ก.ย.-63
230 กองช่ำง จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 13,800     13,800      เฉพำะเจำะจง ร้ำนวฒันำแอร์ 13,800   ร้ำนวฒันำแอร์ 13,800        64/2563 ก.ย.-63
231 กองช่ำง จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมคลองส่งน้ ำบ้ำนวังยำง 9,650       9,650        เฉพำะเจำะจง นำยบญุหลำย แพงดี 9,650     นำงบญุหลำย แพงดี 9,650          65/2563 ก.ย.-63
232 สนป จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถุกู้ชีพ 13,450     13,450      เฉพำะเจำะจง อูท่วชีัยออโต้เซอร์วสิ 13,450   อูท่วชีัยออโต้เซอร์วสิ 13,450        66/2563 ก.ย.-63
233 สนป จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 3,000       3,000        เฉพำะเจำะจง ร้ำนวฒันำแอร์ 3,000     ร้ำนวฒันำแอร์ 3,000          67/2563 ก.ย.-63
234 สนป จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 600          600           เฉพำะเจำะจง ร้ำนวฒันำแอร์ 600        ร้ำนวฒันำแอร์ 600             68/2563 ก.ย.-63
235 สนป จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมรถตู้ 5,770       5,770        เฉพำะเจำะจง อูท่วชีัยออโต้เซอร์วสิ 5,770     อูท่วชีัยออโต้เซอร์วสิ 5,770          68/2563 ก.ย.-63
236 ศึกษำ จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 900          900           เฉพำะเจำะจง หจก.ไมโครบิต 900        หจก.ไมโครบิต 900             69/2563 ก.ย.-63
237 กองช่ำง จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซม ถนน ม.7 30,000     30,000      เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิรญำฯ 30,000   ร้ำนวชิรญำ ฯ 30,000        70/2563 ก.ย.-63
238 กองช่ำง จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 1,750       1,750        เฉพำะเจำะจง ร้ำนวัฒนำแอร์ 1,750     ร้ำนวัฒนำแอร์ 1,750          71/2563 ก.ย.-63
239 สนป จัดจ้ำง ค่ำใช้สอย ค่ำเข้ำเล่มข้อบัญญัติ 2,100       2,100        เฉพำะเจำะจง หจก.ไมโครบิต 2,100     หจก.ไมโครบิต 2,100          72/2563 ก.ย.-63
240 สนป จัดซ้ือ วสัดุ น้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000     50,000      เฉพำะเจำะจง บริษัทประจกัษ์พิบูล 50,000   บริษัทประจกัษ์พิบูล 50,000        11/2563 ก.ย.-63
241 กองช่ำง จัดจ้ำง เงินสะสม ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6 241,000   241,000   เฉพำะเจำะจง หจก.เจริญเกยีรติฯ 241,000   หจก.เจริญเกยีรติฯ 241,000      46/2563 ก.ย.-63
242 กองช่ำง จัดจ้ำง เงินสะสม ถนนคสล ม.5 464,000   464,000   เฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำง 464,000   หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำง 464,000      47/2563 ก.ย.-63
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243 กองช่ำง จัดจ้ำง เงินสะสม ถนนคสล.ม.2 291,000   291,000   เฉพำะเจำะจง หจก.เจริญเกยีรติฯ 291,000   หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำง 291,000      48/2563 ก.ย.-63
244 กองช่ำง จัดจ้ำง เงินสะสม ถนน คสล.ม.6 425,000   425,000   เฉพำะเจำะจง หจก.ปิยะพลกำรโยธำ 425,000   หจก.ปิยะพลกำรโยธำฯ 425,000      49/2563 ก.ย.-63
245 กองช่ำง จัดจ้ำง เงินสะสม ถนน คสล.ม.9 464,000   464,000   เฉพำะเจำะจง หจก.ปิยะพลกำรโยธำ 464,000   หจก.ปิยะพลกำรโยธำฯ 464,000      50/2563 ก.ย.-63
246 กองช่ำง จัดจ้ำง เงินสะสม ลำนกีฬำ 485,000   485,000   เฉพำะเจำะจง ร้ำนนพพำนิช 485,000   ร้ำนนพพำนิช 485,000      51/2563 ก.ย.-63
247 กองช่ำง จัดจ้ำง เงินสะสม ถนน คสล.ม.3 454,000   454,000   เฉพำะเจำะจง หจก.เจริญเกยีรติฯ 454,000   หจก.เจริญเกยีรติฯ 454,000      52/2563 ก.ย.-63
248 กองช่ำง จัดจ้ำง เงินสะสม ถนน คสล.ม.19 481,000   481,000   เฉพำะเจำะจง หจก.เจริญเกยีรติฯ 481,000   หจก.เจริญเกยีรติฯ 481,000      53/02563 ก.ย.-63
249 กองช่ำง จัดจ้ำง เงินสะสม ถนน คสล. ม.1 311,000   311,000   เฉพำะเจำะจง หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำง 311,000   หจก.สุรินทร์กอ่สร้ำง 311,000      54/2563 ก.ย.-63
250 กองช่ำง จัดจ้ำง เงินสะสม ถนน คสล ม.13 460,000   460,000   เฉพำะเจำะจง หจก.พนัญไชยกอ่สร้ำง 460,000   หจก.พนัญไชยกอ่สร้ำง 460,000      55/2563 ก.ย.-63
251 กองช่ำง จัดจ้ำง เงินสะสม ถนน คสล.ม.15 468,000   468,000   เฉพำะเจำะจง หจก.พนัญไชยกอ่สร้ำง 468,000   หจก.พนัญไชยกอ่สร้ำง 468,000      56/2563 ก.ย.-63
252 กองช่ำง จัดจ้ำง เงินสะสม ถนน คสล.17 454,000   454,000   เฉพำะเจำะจง หจก.พนัญไชยกอ่สร้ำง 454,000   หจก.พนัญไชยกอ่สร้ำง 454,000      57/2563 ก.ย.-63
253 กองช่ำง จัดจ้ำง เงินสะสม ถนน คสล.ม.19 468,000   468,000   เฉพำะเจำะจง หจก.พนัญไชยกอ่สร้ำง 468,000   หจก.พนัญไชยกอ่สร้ำง 468,000      58/2563 ก.ย.-63
254 กองช่ำง จัดจ้ำง เงินสะสม ถนน คสล.ม.12 459,000   459,000   เฉพำะเจำะจง หจก.พนัญไชยกอ่สร้ำง 459,000   หจก.พนัญไชยกอ่สร้ำง 459,000      59/2563 ก.ย.-63


