
ล าดบั วงเงินทีจ่ะซ้ือ วธิีซ้ือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เหตผุลทึคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่อง

ที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจา้ง หรือจา้ง ราคากลาง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการในการปฏบิติังานส ารวจ 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เสนอราคาต่ าสุดและ เลขที่  1/61 2 ต.ค 60

โครงสร้างพืน้ฐานและการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ นายอุดม  วรรณุลัย นายอุดม  วรรณุลัย อยู่ในวงเงินงบประมาณ

2 จ้างเหมาบริการในการปฏบิติังาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  2/61 2 ต.ค 60

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบประปา นายรุณ  ยศสูงเนนิ นายรุณ  ยศสูงเนนิ
3 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าน้ าประปา 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  3/61 2 ต.ค 60

นายวิเชียร  หสัจรรย์ นายวิเชียร  หสัจรรย์
4 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าน้ าประปา 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  4/61 2 ต.ค 60

นายทองสุข  หา้วหาญ นายทองสุข  หา้วหาญ
5 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าน้ าประปา 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  5/61 2 ต.ค 60

นางสาวปองรักษ์  งอยกุดจิก นางสาวปองรักษ์  งอยกุดจิก
6 จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ าประปา 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  6/61 2 ต.ค 60

นายจักรวุฒิ  วงละคร นายจักรวุฒิ  วงละคร
7 จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ าประปา 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  7/61 2 ต.ค 60

นายสิทธิโชค  ประดับวงศ์ นายสิทธิโชค  ประดับวงศ์
8 จ้างเหมาบริการปฏบิติังาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  8/61 2 ต.ค 60

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  บา้นทุ่งใหญ่ นางสาวอ าพันธ์  ติสันเทียะ นางสาวอ าพันธ์  ติสันเทียะ
9 จ้างเหมาบริการปฏบิติังาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  9/61 2 ต.ค 60

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  บา้นทุ่งใหญ่ นางสาวเบญจมาภรณ์  ทูนขนุทด นางสาวเบญจมาภรณ์  ทูนขนุทด

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2560

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่โรง อ าเภอวิเชยีรบรุี จังหวัดเพชรบรูณ์
วันที ่  16   เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560



ล าดบั วงเงินทีจ่ะซ้ือ วธิีซ้ือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เหตผุลทึคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่อง

ที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจา้ง หรือจา้ง ราคากลาง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

10 จ้างเหมาบริการปฏบิติังาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เสนอราคาต่ าสุดและ เลขที่  10/61 2 ต.ค 60

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  บา้นมาบสมอ นางสาวอัมรา  บ าเรอกลาง นางสาวอัมรา  บ าเรอกลาง อยู่ในวงเงินงบประมาณ

11 จ้างเหมาบริการปฏบิติังาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  11/61 2 ต.ค 60

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  บา้นบมุะกรูด นางสาววรรณศิริ  ภาชะนยั นางสาววรรณศิริ  ภาชะนยั
12 จ้างเหมาบริการปฏบิติังานธุรการ 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  12/61 2 ต.ค 60

นางฐิตินนัท์  เชื้อโคกสูง นางฐิตินนัท์  เชื้อโคกสูง
13 จ้างเหมาบริการปฏบิติังานธุรการ 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  13/61 2 ต.ค 60

นางสาวจินตหรา  โพธิราแสง นางสาวจินตหรา  โพธิราแสง
14 จ้างเหมาบริการปฏบิติังาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  14/61 2 ต.ค 60

ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่จัดเก็บรายได้ นางสาวจุฑามาศ  อุ่นกุดเชือก นางสาวจุฑามาศ  อุ่นกุดเชือก
15 จ้างเหมาบริการปฏบิติังาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  15/61 2 ต.ค 60

นกัการภารโรงและรักษาความปลอดภยั นายปญัญา  ร่มโพธิ์ นายปญัญา  ร่มโพธิ์
16 จ้างเหมาบริการปฏบิติังานขับรถยนต์ 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  16/61 2 ต.ค 60

ส่วนกลางและจัดส่งเอกสาร นายสมชาย  พงษ์ศักด์ิศรี นายสมชาย  พงษ์ศักด์ิศรี
17 จ้างเหมาบริการปฏบิติังาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  17/61 2 ต.ค 60

ดูแลรักษาความสะอาด นางสาวรัชน ี แปวหล่ า นางสาวรัชน ี แปวหล่ า
18 จ้างเหมาบริการปฏบิติังานช่วยเหลือ 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  18/61 2 ต.ค 60

งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั นายอัศนยั  กฤษบญุ นายอัศนยั  กฤษบญุ

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2560

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่โรง อ าเภอวิเชยีรบรุี จังหวัดเพชรบรูณ์
วันที ่  16   เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560



ล าดบั วงเงินทีจ่ะซ้ือ วธิีซ้ือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เหตผุลทึคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่อง

ที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจา้ง หรือจา้ง ราคากลาง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

19 จ้างเหมาบริการปฏบิติังานช่วยเหลือ 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เสนอราคาต่ าสุดและ เลขที่  19/61 2 ต.ค 60

งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั นายเสถียร  ภาพันธ์ นายเสถียร  ภาพันธ์ อยู่ในวงเงินงบประมาณ

20 จ้างเหมาบริการปฏบิติังาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  20/61 2 ต.ค 60

ช่วยเหลืองานการเจ้าหนา้ที่ นางอ าคา  อินนิม่ นางอ าคา  อินนิม่
21 จ้างเหมาบริการปฏบิติังาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  21/61 2 ต.ค 60

ชว่ยเหลืองานสาธารณสุขฯ นายปรากานต์  ทาไกร นายปรากานต์  ทาไกร
22 จ้างเหมาบริการปฏบิติังาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  22/61 2 ต.ค 60

ชว่ยเหลืองานสาธารณสุขฯ นายเจริญกิจ  พลลาภ นายเจริญกิจ  พลลาภ
23 จ้างเหมาบริการปฏบิติังาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  23/61 2 ต.ค 60

ชว่ยเหลืองานสาธารณสุขฯ นายทรงชัย  ยุทธยศ นายทรงชัย  ยุทธยศ
24 จ้างเหมาบริการปฏบิติังาน 54,000     54,000   ตกลงราคา 54,000 54,000 เลขที่  24/61 2 ต.ค 60

ธุรการกองสาธารณสุขฯ นางสาวฉัตรทิพย์  ทะวะลัย นางสาวฉัตรทิพย์  ทะวะลัย
25 จ้างเหมาบริการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500       3,500     ตกลงราคา 3,500 3,500 เลขที่  25/61 2 ต.ค 60

ประจ าเดือน ต.ค 60 ร้านเจษฎาก๊อปปี้ ร้านเจษฎาก๊อปปี้
26 จัดซ้ือน้ าด่ืม 2,560       2,560     ตกลงราคา 2,560 2,560 เลขที่  26/61 2 ต.ค 60

ประจ าเดือน ต.ค 60 ร้านพินนัท์น้ าด่ืม ร้านพินนัท์น้ าด่ืม
27 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง  23,790     23,790   ตกลงราคา 23,790 23,790 เลขที่  27/61 2 ต.ค 60

ประจ าเดือน ต.ค 60 หจก.หนิดาดนอ้ยบริการ หจก.หนิดาดนอ้ยบริการ

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่โรง อ าเภอวิเชยีรบรุี จังหวัดเพชรบรูณ์
วันที ่  16   เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2560



ล าดบั วงเงินทีจ่ะซ้ือ วธิีซ้ือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เหตผุลทึคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่อง

ที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจา้ง หรือจา้ง ราคากลาง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

28 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1,200       1,200     ตกลงราคา 1,200 1,200 เสนอราคาต่ าสุดและ เลขที่  31/61 17 ต.ค 60

(ดาวเรือง จ านวน 100 ต้น) ไร่เขาเล็งอินทรีย์เกษตร ไร่เขาเล็งอินทรีย์เกษตร อยู่ในวงเงินงบประมาณ

29 จ้างเหมาบริการเช่าเต้นท์สีขาว 5,000       5,000     ตกลงราคา 5,000 5,000 เลขที่  32/61 17 ต.ค 60

จ านวน 10 หลัง นายคูณ  ทองนอ้ย นายคูณ  ทองนอ้ย
30 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,550       2,550     ตกลงราคา 2,550 2,550 เลขที่  33/61 17 ต.ค 60

นางจันทร์เพ็ญ  ศรียุกต์นรัินดร์ นางจันทร์เพ็ญ  ศรียุกต์นรัินดร์
31 จ้างเหมาจัดท าพวงมาลา 1,000       1,000     ตกลงราคา 1,000 1,000 เลขที่  34/61 17 ต.ค 60

วันปยิมหาราช นายศราวุธ  จันพิทักษ์ นายศราวุธ  จันพิทักษ์
32 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ส าหรับต้ังโต๊ะ 7,400       7,400     ตกลงราคา 7,400 7,400 เลขที่  35/61 24 ต.ค 60

โรงทานในงานพระราชพิธี นายคูณ  ทองนอ้ย นายคูณ  ทองนอ้ย
33 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิ 1,800       1,800     ตกลงราคา 1,800 1,800 เลขที่  36/61 24 ต.ค 60

นายวิระ  จันทร์แสง นายวิระ  จันทร์แสง
34 จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน 1,320       1,320     ตกลงราคา 1,320 1,320 เลขที่  37/61 27 ต.ค 60

(ประชมุสภาฯ) นายเทพฤทธิ์  หสัการ นายเทพฤทธิ์  หสัการ
35 จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 825          825        ตกลงราคา 825 825 เลขที่  38/61 27 ต.ค 60

(ประชมุสภาฯ) นายเทพฤทธิ์  หสัการ นายเทพฤทธิ์  หสัการ

วันที ่  16   เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2560

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่โรง อ าเภอวิเชยีรบรุี จังหวัดเพชรบรูณ์



ล าดบั วงเงินทีจ่ะซ้ือ วธิีซ้ือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ เหตผุลทึคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง ราคากลาง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
1 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง (ท่อคอนกรีต) 6,600        6,600        เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.พาณิชย์ ร้าน ว.พาณิชย์ เสนอราคาต่ าสุดและ เลขที ่๑๓๒/6๓ ๗ พ.ค ๖๓

6,600 6,600 อยูใ่นวงเงินงบประมาณ

2 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 7,070        7,070        เฉพาะเจาะจง หจก.สุทธิพงศ์ค้าไม้ ๑๙๘๕ หจก.สุทธิพงศ์ค้าไม้ ๑๙๘๕ เลขที ่๑๓๓/6๓ ๗ พ.ค ๖๓

7,070 7,070
3 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองพ่น 11,340      11,340      เฉพาะเจาะจง ร้านพรพาณิชย์ ร้านพรพาณิชย์ เลขที ่๑๓๔/6๓ ๘ พ.ค ๖๓

หมอกควัน 11,340 11,340
4 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) 320,888.56  320,888.56  เฉพาะเจาะจง บริษัทบุณยเกียรติไอศรีมจ ากัด บริษัทบุณยเกียรติไอศรีมจ ากัด เลขที ่๑๓๕/6๓ ๘ พ.ค ๖๓

ประจ าภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ 320,888.56 320,888.56
5 จดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 174,600    174,600    เฉพาะเจาะจง ร้านปัญจรัศม์ ร้านปัญจรัศม์ เลขที ่๑๓๖/6๓ ๑๓ พ.ค ๖๓

(ทรายอะเบท,น้ ายาพ่นหมอกควัน) 174,600 174,600
6 จดัซ้ือสัญญาณไฟกระพริบ 4,500        4,500        เฉพาะเจาะจง ร้านยทุธคอมพิวเตอร์ ร้านยทุธคอมพิวเตอร์ เลขที ่๑๓๗/6๓ ๑๓ พ.ค ๖๓

ป้ายจดุตรวจจราจร 4,500 4,500
7 จา้งเหมาบริการยา้ยซุ้มเฉลิม 10,000      10,000      เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญศิลป์ ร้านเจริญศิลป์ เลขที ่๑๓๘/6๓ ๑๘ พ.ค ๖๓

พระเกยีรติ 10,000 10,000
8 จดัซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ 250,000    250,000    เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญศิลป์ ร้านเจริญศิลป์ เลขที ่๑๓๙/6๓ ๑๘ พ.ค ๖๓

250,000 250,000
9 จดัซ้ือหินคลุก 132,375    132,375    เฉพาะเจาะจง หจก.สราวุธกอ่สร้าง หจก.สราวุธกอ่สร้าง เลขที ่๑๔๐/6๓ ๑๙ พ.ค ๖๓

132,375 132,375
10 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 245,000    245,000    เฉพาะเจาะจง หจก.วีโฟล์ก หจก.วีโฟล์ก เลขที ่๑๔๑/6๓ ๒๑ พ.ค ๖๓

ทางเขา้หมูบ่้าน ม.๓ 245,000 245,000

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤษภาคม  ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรง อ าเภอวเิชียรบุรี จังหวดัเพชรบูรณ์

วนัที ่  ๒  เดอืน  มิถุนายน   พ.ศ. 256๓



ล าดบั วงเงินทีจ่ะซ้ือ วธิีซ้ือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ เหตผุลทึคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง ราคากลาง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
11 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 245,000    245,000    เฉพาะเจาะจง หจก.วีโฟล์ก หจก.วีโฟล์ก เสนอราคาต่ าสุดและ เลขที ่๑๔๒/6๓ ๒๑ พ.ค ๖๓

บ้านท่าน้ า-หนอไซ จดุที่ ๑ ม.๑๓ 245,000 245,000 อยูใ่นวงเงินงบประมาณ

12 กอ่สร้างรางระบายน้ า จากบ้าน 300,000    300,000    เฉพาะเจาะจง หจก.วีโฟล์ก หจก.วีโฟล์ก เลขที ่๑๔๓/6๓ ๒๑ พ.ค ๖๓

นายณรงค์-นางน้อย ม.๑๔ 300,000 300,000
13 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,000    250,000    เฉพาะเจาะจง หจก.วีโฟล์ก หจก.วีโฟล์ก เลขที ่๑๔๔/6๓ ๒๑ พ.ค ๖๓

บริเวณจดุที่เสียหาย ปากทางเขา้ ม.๑๗ 250,000 250,000
14 ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกล่ียแต่ง 89,500      89,500      เฉพาะเจาะจง หจก.วีโฟล์ก หจก.วีโฟล์ก เลขที ่๑๔๕/6๓ ๒๑ พ.ค ๖๓

เรียบ สายคลองห้วยเลงทิศเหนือ ม.๙ 89,500 89,500
15 ปรับปรุงถนนลูกรัง (งานเกรดเดอร์ถนน 90,000      90,000      เฉพาะเจาะจง หจก.วีโฟล์ก หจก.วีโฟล์ก เลขที ่๑๔๖/6๓ ๒๑ พ.ค ๖๓

ลูกรัง) สายเลียบคลองล าประโคน ม.๗ 90,000 90,000
16 ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกล่ียแต่ง 18,000      18,000      เฉพาะเจาะจง หจก.วีโฟล์ก หจก.วีโฟล์ก เลขที ่๑๔๗/6๓ ๒๑ พ.ค ๖๓

เรียบ สายสระคลองขดุ ม.๙ 18,000 18,000
17 จดัซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 49,381      49,381      เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.พาณิชย์ ร้าน ว.พาณิชย์ เลขที ่๑๔๘/6๓ ๒๒ พ.ค ๖๓

49,381 49,381
18 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 6,250        6,250        เฉพาะเจาะจง ร้านวีช็อป ร้านวีช็อป เลขที ่๑๔๙/6๓ ๒๒ พ.ค ๖๓

6,250 6,250
19 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,700      11,700      เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ ซี คอมพิวเตอร์ หจก.อาร์ ซี คอมพิวเตอร์ เลขที ่๑๕๐/6๓ ๒๒ พ.ค ๖๓

11,700 11,700
๒๐ จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 2,660        2,660        เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรเจริญทรัพย์ ร้านเพชรเจริญทรัพย์ เลขที ่๑๕๑/6๓ ๒๖ พ.ค ๖๓

2,660 2,660

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤษภาคม  ๒๕๖๓
แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรง อ าเภอวเิชียรบุรี จังหวดัเพชรบูรณ์
วนัที ่  ๒  เดอืน  มิถุนายน   พ.ศ. 256๓



ล าดบั วงเงินทีจ่ะซ้ือ วธิีซ้ือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ เหตผุลทึคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง ราคากลาง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
๒๑ จา้งเหมาบริการในการปฏิบัติงานด้าน 36,000      36,000      เฉพาะเจาะจง นายสุรเชษฐ์  จนัทร์น้อย นายสุรเชษฐ์  จนัทร์น้อย เสนอราคาต่ าสุดและ เลขที ่๑๕๒/6๓ ๒๙ พ.ค ๖๓

การออกแบบเขยีนแบบและด้านโยธา 36,000 36,000 อยูใ่นวงเงินงบประมาณ

๒๒ จดัซ้ือธงตราสัญลักษณ์ 3,500        3,500        เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรเจริญทรัพย์ ร้านเพชรเจริญทรัพย์ เลขที ่๑๕๓/6๓ ๒๙ พ.ค ๖๓

(ธงอกัษรพระนามาภิไธย ส.ท.) 3,500 3,500

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤษภาคม  ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรง อ าเภอวเิชียรบุรี จังหวดัเพชรบูรณ์

วนัที ่  ๒  เดอืน  มิถุนายน   พ.ศ. 256๓


