
              สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒
                         (ชือ่หนว่ยงาน)  บน.๒๑ สขร.๑

                   วิธีเฉพาะเจาะจง
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป
๑ ซ้ือพัสดุเพื่อใช้รับ-ส่ง/ ๖,๔๔๕ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิขญ์วัสดุ/ หจก.นราวิขญ์วัสดุ/ เปน็ราคา

๖ รายการ ๖,๔๔๕ ๖,๔๔๕ ที่เหมาะสม
๒ ซ้ือยา/ ๘,๓๘๘.๘๐ เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา/ บ.ซิลลิคฟาร์มา/ เปน็ราคา

๑ รายการ ๘,๓๘๘.๘๐ ๘,๓๘๘.๘๐ ที่เหมาะสม
๓ ซ้ือพัสดุส านกังาน/ ๖,๗๙๐ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา

๓ รายการ ๖,๗๙๐ ๖,๗๙๐ ที่เหมาะสม
๔ ซ้ือพัสดุซ่อมประปา/ ๕,๖๖๓ เฉพาะเจาะจง หจก.กิจศิริวุฒิ/ หจก.กิจศิริวุฒิ/ เปน็ราคา

๖ รายการ ๕,๖๖๓ ๕,๖๖๓ ที่เหมาะสม
๕ ซ้ือพัสดุก าจัดปลวก/ ๖,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านซุปแลนด์/ ร้านซุปแลนด์/ เปน็ราคา

๕ รายการ ๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ ที่เหมาะสม
๖ ซ้ือยา/ ๘,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ไอริช เมดิคอล/ หจก.ไอริช เมดิคอล/ เปน็ราคา

๑ รายการ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ที่เหมาะสม
๗ ซ้ือ ส.ส.ต.สายพลาธิการ ๕,๙๔๐ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา

๒๑ รายการ ๕,๙๔๐ ๕,๙๔๐ ที่เหมาะสม
๘ จ้างท าปา้ย ๕,๐๒๕ เฉพาะเจาะจง ร้านนวิอาร์ต/ ร้านนวิอาร์ต/ เปน็ราคา

๒ รายการ ๕,๐๒๕ ๕,๐๒๕ ที่เหมาะสม
๙ ซ้ือพัสดุจัดท าแบบก่อสร้าง/ ๙,๑๔๘ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา

๔ รายการ ๙,๑๔๘ ๙,๑๔๘ ที่เหมาะสม
๑๐ ซ้ือแฟ้มเอกสาร/ ๘,๖๔๐ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา

๑ รายการ ๘,๖๔๐ ๘,๖๔๐ ที่เหมาะสม
๑๑ ซ้ืออะไหล่รถยนต์/ ๘,๙๒๔ เฉพาะเจาะจง สหอุปกรณ์/ สหอุปกรณ์/ เปน็ราคา

๘ รายการ ๘,๙๒๔ ๘,๙๒๔ ที่เหมาะสม



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

๑๒ ซ้ือเวชภัณฑ์/ ๑๓,๒๔๘ เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป/ บ.เมดิทอป/ เปน็ราคา
๓ รายการ ๑๓,๒๔๘ ๑๓,๒๔๘ ที่เหมาะสม

๑๓ ซ้ือยา/ ๑๘,๔๔๖.๘๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช/ บ.ดี เค เอส เอช/ เปน็ราคา
๒ รายการ ๑๘,๔๔๖.๘๐ ๑๘,๔๔๖.๘๐ ที่เหมาะสม

๑๔ ซ้ือพัสดุด าเนนิโครงการ/ ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านซุปแลนด์/ ร้านซุปแลนด์/ เปน็ราคา
๘ รายการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ที่เหมาะสม

๑๕ ซ้ือพัสดุซ่อมประปา/ ๒๑,๙๘๔ เฉพาะเจาะจง หจก.กิจศิริวุฒิ/ หจก.กิจศิริวุฒิ/ เปน็ราคา
๙ รายการ ๒๑,๙๘๔ ๒๑,๙๘๔ ที่เหมาะสม

๑๖ ซ้ืออุปกรณ์การศึกวิชาชีพ/ ๑๓,๐๐๕ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิขญ์วัสดุ/ หจก.นราวิขญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๙ รายการ ๑๓,๐๐๕ ๑๓,๐๐๕ ที่เหมาะสม

๑๗ ซ้ือพัสดุซ่อมแซมอาคาร/ ๑๓,๙๕๒ เฉพาะเจาะจง หจก.กิจเจริญอาณาจักร์ภัณฑ์/ หจก.กิจเจริญอาณาจักร์ภัณฑ์/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๑๓,๙๕๒ ๑๓,๙๕๒ ที่เหมาะสม

๑๘ ซ้ือพัสดุเพื่อใช้ในการจัดเล้ียง ๑๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง รจนาผ้าม่าน/ รจนาผ้าม่าน/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ที่เหมาะสม

๑๙ ซ้ืออุปกรณ์ใช้ส านกังาน/ ๑๕,๒๑๓ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา
๒๑ รายการ ๑๕,๒๑๓ ๑๕,๒๑๓ ที่เหมาะสม

๒๐ ซ้ือพัสดุใช้ในราชการ/ ๑๖,๗๕๐ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา
๒ รายการ ๑๖,๗๕๐ ๑๖,๗๕๐ ที่เหมาะสม

๒๑ ซ้ือพัสดุสายช่างโยธา/ ๒๔,๔๕๓ เฉพาะเจาะจง หจก.นราวิขญ์วัสดุ/ หจก.นราวิขญ์วัสดุ/ เปน็ราคา
๔ รายการ ๒๔,๔๕๓ ๒๔,๔๕๓ ที่เหมาะสม

๒๒ ซ้ือพัสดุท าความสะอาด/ ๑๒,๗๙๙ เฉพาะเจาะจง ร้านซุปแลนด์/ ร้านซุปแลนด์/ เปน็ราคา
๘ รายการ ๑๒,๗๙๙ ๑๒,๗๙๙ ที่เหมาะสม



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

๒๓ ซ้ือพัสดุใช้ในระบบสาระสนเทศ/ ๑๐,๐๓๐ เฉพาะเจาะจง บ.อุบลสายฟ้า ฯ/ บ.อุบลสายฟ้า ฯ/ เปน็ราคา
๙ รายการ ๑๐,๐๓๐ ๑๐,๐๓๐ ที่เหมาะสม

๒๔ ซ้ือพัสดุใช้ในระบบสาระสนเทศ/ ๑๘,๓๗๕ เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช/ บ.ดี เค เอส เอช/ เปน็ราคา
๓ รายการ ๑๘,๓๗๕ ๑๘,๓๗๕ ที่เหมาะสม

๒๕ ซ้ือพัสดุซ่อมคอม/ ๓,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านไฮเทค/ ร้านไฮเทค/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ ที่เหมาะสม

๒๖ จ้างซ่อมรถยนต์/ ๒,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ทองมอเตอร์/ ร้านพงษ์ทองมอเตอร์/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ที่เหมาะสม

๒๗ ซ้ือตลับหมึก/ ๒,๘๔๐ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา
๒ รายการ ๒,๘๔๐ ๒,๘๔๐ ที่เหมาะสม

๒๘ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ/์ ๑,๒๗๕ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา
๓ รายการ ๑,๒๗๕ ๑,๒๗๕ ที่เหมาะสม

๒๙ ซ้ืออุปกรณ์ใช้ส านกังาน/ ๑,๗๔๐ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา
๙ รายการ ๑,๗๔๐ ๑,๗๔๐ ที่เหมาะสม

๓๐ ซ้ืออุปกรณ์ใช้ส านกังาน/ ๑,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านซุปแลนด์/ ร้านซุปแลนด์/ เปน็ราคา
๘ รายการ ๑,๘๐๐ ๑,๘๐๐ ที่เหมาะสม

๓๑ ซ้ืออุปกรณ์ใช้ส านกังาน/ ๓,๘๗๕ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา
๖ รายการ ๓,๘๗๕ ๓,๘๗๕ ที่เหมาะสม

๓๒ ซ้ือธงตราสัญลักษณ์/ ๒,๗๗๐ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา
๒ รายการ ๒,๗๗๐ ๒,๗๗๐ ที่เหมาะสม

๓๓ ซ้ือพัสดุท าความสะอาด/ ๑,๔๖๐ เฉพาะเจาะจง ร้านซุปแลนด์/ ร้านซุปแลนด์/ เปน็ราคา
๓ รายการ ๑,๔๖๐ ๑,๔๖๐ ที่เหมาะสม



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

๓๔ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง/ ๒,๙๔๒ เฉพาะเจาะจง หจก.กิจศิริวุฒิ/ หจก.กิจศิริวุฒิ/ เปน็ราคา
๓ รายการ ๒,๙๔๒ ๒,๙๔๒ ที่เหมาะสม

๓๕ ซ้ือน้ ามันเคร่ือง/ ๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านซุปแลนด์/ ร้านซุปแลนด์/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ที่เหมาะสม

๓๖ ซ้ือกรองน้ ามัน/ ๒,๘๖๐ เฉพาะเจาะจง ร้านซุปแลนด์/ ร้านซุปแลนด์/ เปน็ราคา
๓ รายการ ๒,๘๖๐ ๒,๘๖๐ ที่เหมาะสม

๓๗ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง/ ๑,๔๒๙ เฉพาะเจาะจง หจก.กิจศิริวุฒิ/ หจก.กิจศิริวุฒิ/ เปน็ราคา
๕ รายการ ๑,๔๒๙ ๑,๔๒๙ ที่เหมาะสม

๓๘ ซ้ือตลับหมึก/ ๖๙๐ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา
๒ รายการ ๖๙๐ ๖๙๐ ที่เหมาะสม

๓๙ ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร/ ๒,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา
๓ รายการ ๒,๓๐๐ ๒,๓๐๐ ที่เหมาะสม

๔๐ จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์/ ๔,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเจเจออโต้/ ร้านเจเจออโต้/ เปน็ราคา
๙ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม

๔๑ จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์/ ๔,๙๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเจเจออโต้/ ร้านเจเจออโต้/ เปน็ราคา
๘ รายการ ๔,๙๐๐ ๔,๙๐๐ ที่เหมาะสม

๔๒ จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์/ ๔,๙๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเจเจออโต้/ ร้านเจเจออโต้/ เปน็ราคา
๖ รายการ ๔,๙๐๐ ๔,๙๐๐ ที่เหมาะสม

๔๓ จ้างซ่อมรถยนต์/ ๗๘๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ถาวรยางยนต์ ฯ/ หจก.ถาวรยางยนต์ ฯ/ เปน็ราคา
๒ รายการ ๗๘๐ ๗๘๐ ที่เหมาะสม

๔๔ จ้างซ่อมรถพยาบาล/ ๑,๒๖๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ถาวรยางยนต์ ฯ/ หจก.ถาวรยางยนต์ ฯ/ เปน็ราคา
๓ รายการ ๑,๒๖๐ ๑,๒๖๐ ที่เหมาะสม



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

๔๕ ซ้ืออะไหล่รถยนต์/ ๑,๙๗๑ เฉพาะเจาะจง ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เปน็ราคา
๗ รายการ ๑,๙๗๑ ๑,๙๗๑ ที่เหมาะสม

๔๖ ซ้ืออะไหล่รถยนต์/ ๑,๔๒๓ เฉพาะเจาะจง ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เปน็ราคา
๖ รายการ ๑,๔๒๓ ๑,๔๒๓ ที่เหมาะสม

๔๗ จ้างท าตรายาง/ ๑,๒๖๐ เฉพาะเจาะจง ร้านทอสิริพร้ินต้ิง/ ร้านทอสิริพร้ินต้ิง/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๑,๒๖๐ ๑,๒๖๐ ที่เหมาะสม

๔๘ จ้างท าตรายาง/ ๑,๑๒๐ เฉพาะเจาะจง ร้านทอสิริพร้ินต้ิง/ ร้านทอสิริพร้ินต้ิง/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๑,๑๒๐ ๑,๑๒๐ ที่เหมาะสม

๔๙ ซ้ือพัสดุเตรียมรับ-ส่งเสด็จ ฯ/ ๓,๗๘๐ เฉพาะเจาะจง ร้านซุปแลนด์/ ร้านซุปแลนด์/ เปน็ราคา
๕ รายการ ๓,๗๘๐ ๓,๗๘๐ ที่เหมาะสม

๕๐ ซ้ือหมึก/ ๒,๐๗๕ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา
๒ รายการ ๒,๐๗๕ ๒,๐๗๕ ที่เหมาะสม

๕๑ จ้างซ่อมรถยนต์/ ๑,๘๕๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนไดนาโม/ ร้านอ้วนไดนาโม/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๑,๘๕๐ ๑,๘๕๐ ที่เหมาะสม

๕๒ จ้างซ่อมรถยนต์/ ๔๗๐ เฉพาะเจาะจง ร้านชัญชาญการไฟฟ้า/ ร้านชัญชาญการไฟฟ้า/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๔๗๐ ๔๗๐ ที่เหมาะสม

๕๓ จ้างซ่อมรถยนต์/ ๔๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเกียรติศักด์ิหม้อน้ า/ ร้านเกียรติศักด์ิหม้อน้ า/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๔๐๐ ๔๐๐ ที่เหมาะสม

๕๔ ซ้ืออะไหล่รถยนต์/ ๑,๓๐๑ เฉพาะเจาะจง ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เปน็ราคา
๕ รายการ ๑,๓๐๑ ๑,๓๐๑ ที่เหมาะสม

๕๕ ซ้ืออะไหล่รถยนต์/ ๖๙๖ เฉพาะเจาะจง ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เปน็ราคา
๒ รายการ ๖๙๖ ๖๙๖ ที่เหมาะสม



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

๕๖ ซ้ือน้ ายาแอร์/ ๗๕๐ เฉพาะเจาะจง ร้านโอเคยนต์ คาร์/ ร้านโอเคยนต์ คาร์/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๗๕๐ ๗๕๐ ที่เหมาะสม

๕๗ ซ้ืออะไหล่รถยนต์/ ๑,๒๕๔ เฉพาะเจาะจง ร้านสหอุปกรณ์/ ร้านสหอุปกรณ์/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๑,๒๕๔ ๑,๒๕๔ ที่เหมาะสม

๕๘ จ้างซ่อมรถยนต์/ ๑,๙๔๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลวิบลูย์/ หจก.อุบลวิบลูย์/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๑,๙๔๐ ๑,๙๔๐ ที่เหมาะสม

๕๙ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต./ ๒,๖๗๐ เฉพาะเจาะจง ร้านซุปแลนด์/ ร้านซุปแลนด์/ เปน็ราคา
๓ รายการ ๒,๖๗๐ ๒,๖๗๐ ที่เหมาะสม

๖๐ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ/์ ๑,๕๕๐ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา
๖ รายการ ๑,๕๕๐ ๑,๕๕๐ ที่เหมาะสม

๖๑ ซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ/์ ๒,๐๖๕ เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ ร้านลัคกีเ้คร่ืองเขียน/ เปน็ราคา
๖ รายการ ๒,๐๖๕ ๒,๐๖๕ ที่เหมาะสม

๖๒ พัสดุซ่อมส่ิงช ารุด/ ๙๔๕ เฉพาะเจาะจง ร้านซุปแลนด์/ ร้านซุปแลนด์/ เปน็ราคา
๓ รายการ ๙๔๕ ๙๔๕ ที่เหมาะสม

๖๓ ซ้ือพัสดุท าความสะอาด/ ๒,๕๐๘ เฉพาะเจาะจง ร้านซุปแลนด์/ ร้านซุปแลนด์/ เปน็ราคา
๕ รายการ ๒,๕๐๘ ๒,๕๐๘ ที่เหมาะสม

๖๔ ซ้ือแก้วก้านยาว/ ๑,๙๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านซุปแลนด์/ ร้านซุปแลนด์/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๑,๙๐๐ ๑,๙๐๐ ที่เหมาะสม

๖๕ ซ้ือกระติกน้ าแข็ง/ ๑,๓๕๖ เฉพาะเจาะจง ร้านซุปแลนด์/ ร้านซุปแลนด์/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๑,๓๕๖ ๑,๓๕๖ ที่เหมาะสม

๖๖ จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์/ ๔,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเจเจออโต้/ ร้านเจเจออโต้/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสรุป

๖๗ จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์/ ๔,๙๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเจเจออโต้/ ร้านเจเจออโต้/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๔,๙๐๐ ๔,๙๐๐ ที่เหมาะสม

๖๘ จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์/ ๔,๙๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเจเจออโต้/ ร้านเจเจออโต้/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๔,๙๐๐ ๔,๙๐๐ ที่เหมาะสม

๖๙ จ้างซ่อมรถยนต์/ ๔,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอูช่่างศักด์ิ/ ร้านอูช่่างศักด์ิ/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม

๗๐ จ้างซ่อมรถขุดตัก/ ๔,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอูช่่างศักด์ิ/ ร้านอูช่่างศักด์ิ/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม

๗๑ จ้างซ่อมรถเก็บขยะ/ ๔,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอูช่่างศักด์ิ/ ร้านอูช่่างศักด์ิ/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม

๗๒ จ้างซ่อมบรรทกุเททา้ย/ ๔,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอูช่่างศักด์ิ/ ร้านอูช่่างศักด์ิ/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ที่เหมาะสม

๗๓ แก๊สหงุต้ม ๓๖,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อ านวยการพานชิ/ หจก.อ านวยการพานชิ/ เปน็ราคา
๑ รายการ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ที่เหมาะสม


