
วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
หรือจา้ง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก สญัญาหรือขอ้ตกลง

โดยสรุป ในการซ้ือหรือจา้ง
๑ จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพมิาย จ ากดั สหกรณ์การเกษตรพมิาย จ ากดั เปน็ผู้ประกอบการ บนัทกึตกลงซ้ือ 1/๒๕๖3

ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์  2563 ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ จ าหนา่ยน้ ามนั ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๒ จ้างเหมารักษาความปลอดภยั อบต. ๘๔,๐๐๐.๐๐ ๘๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายเผชิญ  รอดชะพรม นายเผชิญ  รอดชะพรม เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖3 

ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์  2563 ๗,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ รับจ้างท าของ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๓ จ้างเหมาท าความสะอาด อบต. ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางเจียว  บญุมา นางเจียว  บญุมา เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 2/๒๕๖3 

ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์  2563 ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ รับจ้างท าของ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๔ จ้างเหมาก าจัดขยะมลูฝอย ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางส ารวย  นาค า นางส ารวย  นาค า เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 3/๒๕๖3 

ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์  2563 ๙,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ รับจ้างท าของ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๕ จ้างเหมาท าความสะอาด ศพด. ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๖๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางวิไลวรรณ  สมคัรค้า นางวิไลวรรณ  สมคัรค้า เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 4/๒๕๖3 

ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์  2563 ๕,๕๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐ รับจ้างท าของ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

๖ จ้างเหมาดูแลสถานสูีบน้ าด้วยไฟฟา้ ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสุริยา  บญุศิริ นายสุริยา  บญุศิริ เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 5/๒๕๖3 

ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์  2563 ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ รับจ้างท าของ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

๗ จ้างเหมาเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๓๓,๖๐๐.๐๐ ๓๓,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเกยีรติกนก โอ เอ ร้านเกยีรติกนก โอ เอ เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 6/๒๕๖3 

ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์  2563 ๒,๔๐๐.๐๐ ๒,๔๐๐.๐๐ ใหบ้ริการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

8 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว อบต.ทา่หลวง ๗๒๐.๐๐ ๗๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายปรีชา  บวัระบติั นายปรีชา  บวัระบติั เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 28/๒๕๖3 

ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์  2563 ๗๒๐.๐๐ ๗๒๐.๐๐ จ าหนา่ยสินค้า ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

จ านวน  1  รายการ 

9 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว ศพด.ทา่หลวง ๕๒๕.๐๐ ๕๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายปรีชา  บวัระบติั นายปรีชา  บวัระบติั เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 29/๒๕๖3 

ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์  2563 ๕๒๕.๐๐ ๕๒๕.๐๐ จ าหนา่ยสินค้า ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

จ านวน  1  รายการ 

ขององค์การบริหารสว่นต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา
รายงานการก ากับตดิตามการด าเนินงานในรอบเดอืนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3  

แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง

วันที่  2  เดอืนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖3



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

หรือจา้ง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก สญัญาหรือขอ้ตกลง

โดยสรุป ในการซ้ือหรือจา้ง

10 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ๗,๑๕๙.๐๔ ถุงละ 6.58 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากดั สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากดั เปน็ผู้แทน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 30/๒๕๖3 

แบบพาสเจอร์ไรส์  ส าหรับศูนย์พฒันา ๗,๑๕๙.๐๔ ๗,๑๕๙.๐๔ จัดจ าหนา่ย ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

เด็กเล็กต าบลทา่หลวง  ประจ าเดือน

กมุภาพนัธ์  2563  จ านวน  1,088  ถุง

11 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ๔๘,๘๘๒.๘๒ ถุงละ 6.58 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากดั สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากดั เปน็ผู้แทน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 31/๒๕๖3 

แบบพาสเจอร์ไรส์  ส าหรับโรงเรียน ๔๘,๘๘๒.๘๒ ๔๘,๘๘๒.๘๒ จัดจ าหนา่ย ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

ประถมศึกษา  4  แหง่  ประจ าเดือน  

กมุภาพนัธ์  2563  จ านวน  7,429  ถุง

12 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ๒๑,๗๖๐.๐๐ ๒๑,๗๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางนชุจรี  เตาะไธสง นางนชุจรี  เตาะไธสง เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 31/๒๕๖3 

(ปรุงส าเร็จ) ส าหรับเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ๒๑,๗๖๐.๐๐ ๒๑,๗๖๐.๐๐ ประกอบอาหาร ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

ต าบลทา่หลวง  จ านวน  68  คน

ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์  2563 

13 จ้างผู้ดูแลเด็กของ ศพด.ต าบลทา่หลวง ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพาภรณ์  รอดชะพรม นางสาวยุพาภรณ์  รอดชะพรม ขาดแคลนบคุลากร ใบส่ังจ้างเลขที่ 32/๒๕๖3 

รายนางสาวยุพาภรณ์  รอดชะพรม ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์  2563 

14 จ้างผู้ดูแลเด็กของ ศพด.ต าบลทา่หลวง ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกญัญา  ผ่องพรรณ์ นางสาวสุกญัญา  ผ่องพรรณ์ ขาดแคลนบคุลากร ใบส่ังจ้างเลขที่ 33/๒๕๖3 

รายนางสาวสุกญัญา  ผ่องพรรณ์ ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์  2563 

วิธีซ้ือหรือจา้ง

-๒-

รายงานการก ากับตดิตามการด าเนินงานในรอบเดอืนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3  
ขององค์การบริหารสว่นต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

วันที่  2  เดอืนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

หรือจา้ง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก สญัญาหรือขอ้ตกลง

โดยสรุป ในการซ้ือหรือจา้ง

15 จ้างผู้ดูแลเด็กของ ศพด.ต าบลทา่หลวง ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาพร  ขอจุนกลาง นางสาวประภาพร  ขอจุนกลาง ขาดแคลนบคุลากร ใบส่ังจ้างเลขที่ 34/๒๕๖3 

รายนางสาวประภาพร  ขอจุนกลาง ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์  2563 

16 จ้างเหมาท าปา้ยไวนลิโครงการศึกษาดูงาน ๖๐๐.๐๐ ๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.พ.ีองิค์เจ็ท ร้านเอ.พ.ีองิค์เจ็ท เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 35/๒๕๖3 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ อบต.ทา่หลวง ๖๐๐.๐๐ ๖๐๐.๐๐ รับจ้างท าของ ๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

จ านวน  1  ปา้ย

17 จ้างเหมารถโดยสารไมป่ระจ าทางปรับ ๗๕,๖๐๐.๐๐ ๗๕,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายเฉลียว  หมมีะเริง นายเฉลียว  หมมีะเริง เปน็ผู้ประกอบการ ใบส่ังจ้างเลขที่ 36/๒๕๖3 

อากาศ  โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ๗๕,๖๐๐.๐๐ ๗๕,๖๐๐.๐๐ ขนส่ง ๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

ศักยภาพของ อบต.ทา่หลวง  จ านวน 2 คัน

18 จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. ๒๘,๐๐๐.๐๐ ๒๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ส โจการโยธา 2009 หจก. ส โจการโยธา 2009 เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 37/๒๕๖3 

สายบา้นทา่หลวง  หมู่ที่ 11- ๒,๘๐๐.๐๐ ๒,๘๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๑๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

คลองชลประทาน

19 จ้างเหมาท าปา้ยไวนลิโครงการส่งเสริม ๖๐๐.๐๐ ๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.พ.ีองิค์เจ็ท ร้านเอ.พ.ีองิค์เจ็ท เปน็ผู้มอีาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 38/๒๕๖3 

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลทา่หลวง ๖๐๐.๐๐ ๖๐๐.๐๐ รับจ้างท าของ ๒๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

จ านวน  1  ปา้ย

20 จ้างเหมารถโดยสารไมป่ระจ าทางปรับ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสมส่วน  ต่างกลาง นางสมส่วน  ต่างกลาง เปน็ผู้ประกอบการ ใบส่ังจ้างเลขที่ 39/๒๕๖3 

อากาศ  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ขนส่ง ๒๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

ผู้สูงอายุต าบลทา่หลวง  จ านวน  2  คัน

-3-

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง

แบบ สขร.๑
รายงานการก ากับตดิตามการด าเนินงานในรอบเดอืนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3  

ขององค์การบริหารสว่นต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา
วันที่  2  เดอืนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖3



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

หรือจา้ง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก สญัญาหรือขอ้ตกลง

โดยสรุป ในการซ้ือหรือจา้ง

21 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ๓๘๘,๐๐๐.๐๐ ๓๘๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ส โจการโยธา 2009 หจก. ส โจการโยธา 2009 เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 15/๒๕๖3 

บา้นทา่หลวง  หมู่ที่ 1 ๓๘๗,๕๐๐.๐๐ ๓๘๗,๕๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๑๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

(สายซอยสุภาพ  ยิ่งแกว้  ช่วงที่ 2)

22 โครงการเสริมผิวถนน คสล. ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั  ป.เจริญการช่างพมิาย บริษทั  ป.เจริญการช่างพมิาย เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 16/๒๕๖3 

บา้นทา่หลวง  หมู่ที่ 2 2004  จ ากดั 2004  จ ากดั รับจ้างกอ่สร้าง ๑๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

(สายซอยผู้ช่วยสมร) ๙๙,๕๐๐.๐๐ ๙๙,๕๐๐.๐๐

23 โครงการซ่อมแซมถนนลงหนิคลุก ๒๒๓,๐๐๐.๐๐ ๒๒๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั  ป.เจริญการช่างพมิาย บริษทั  ป.เจริญการช่างพมิาย เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 17/๒๕๖3 

บา้นขามกลาง  หมู่ที่ 8 2004  จ ากดั 2004  จ ากดั รับจ้างกอ่สร้าง ๑๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

(สายคลองระก าฝ่ังซ้าย-ฝ่ังขวา) ๒๒๐,๕๐๐.๐๐ ๒๒๐,๕๐๐.๐๐

24 โครงการปรับปรุงถนนลงหนิคลุก ๙๐,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั  ป.เจริญการช่างพมิาย บริษทั  ป.เจริญการช่างพมิาย เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 18/๒๕๖3 

บา้นทา่หลวง  หมู่ที่ 11 2004  จ ากดั 2004  จ ากดั รับจ้างกอ่สร้าง ๑๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

(สายล าหว้ยไผ่ฝ่ังซ้าย) ๘๙,๕๐๐.๐๐ ๘๙,๕๐๐.๐๐

25 โครงการปรับปรุงถนนเสริมดิน ๓๑,๘๐๐.๐๐ ๓๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ส โจการโยธา 2009 หจก. ส โจการโยธา 2009 เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 19/๒๕๖3 

บา้นทา่หลวง  หมู่ที่ 11 ๓๑,๐๐๐.๐๐ ๓๑,๐๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๑๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

(สายเปน็สุข)

26 โครงการปรับปรุงถนนเสริมดินพร้อมลง ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๗๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ส โจการโยธา 2009 หจก. ส โจการโยธา 2009 เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 20/๒๕๖3 

หนิคลุก  บา้นสระงาม  หมู่ที่ 12 ๗๘,๕๐๐.๐๐ ๗๘,๕๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๑๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

(สายซอยชมทุ่ง)

วันที่  2  เดอืนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖3

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง

-4-
แบบ สขร.๑

รายงานการก ากับตดิตามการด าเนินงานในรอบเดอืนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3  
ขององค์การบริหารสว่นต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา



วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ

หรือจา้ง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก สญัญาหรือขอ้ตกลง

โดยสรุป ในการซ้ือหรือจา้ง

27 โครงการเสริมผิวถนน คสล. ๙๔,๐๐๐.๐๐ ๙๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ส โจการโยธา 2009 หจก. ส โจการโยธา 2009 เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 21/๒๕๖3 

บา้นสะงาม  หมู่ที่ 12 ๙๓,๕๐๐.๐๐ ๙๓,๕๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๑๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

(สายซอยร่วมใจ  ช่วงที่ 1)

28 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ๒๐๙,๐๐๐.๐๐ ๒๐๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ส โจการโยธา 2009 หจก. ส โจการโยธา 2009 เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 22/๒๕๖3 

บา้นหนองบวั  หมู่ที่ 3 ๒๐๘,๕๐๐.๐๐ ๒๐๘,๕๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๒๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

(สายซอยไพรี-ล าน้ ามลู)

29 โครงการเสริมผิวถนน คสล. ๒๖๙,๐๐๐.๐๐ ๒๖๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ส โจการโยธา 2009 หจก. ส โจการโยธา 2009 เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 23/๒๕๖3 

บา้นหนองบวั  หมู่ที่ 3 (จากสามแยกโรงสี- ๒๖๘,๕๐๐.๐๐ ๒๖๘,๕๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๒๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

บา้นผู้ช่วยชูเกยีรต์ิ  ช่วงที่ 2)

30 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ๒๒๖,๐๐๐.๐๐ ๒๒๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ส โจการโยธา 2009 หจก. ส โจการโยธา 2009 เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 24/๒๕๖3 

บา้นปา่ยาง  หมู่ที่ 9 ๒๒๕,๕๐๐.๐๐ ๒๒๕,๕๐๐.๐๐ รับจ้างกอ่สร้าง ๒๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

(สายเลียบคลองยายเฒ่า)

31 โครงการปรับปรุงถนนลงหนิคลุก ๙๐,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั  ป.เจริญการช่างพมิาย บริษทั  ป.เจริญการช่างพมิาย เปน็ผู้มอีาชีพ สัญญาจ้างเลขที่ 25/๒๕๖3 

บา้นง้ิวพฒันา  หมู่ที่ 10 2004  จ ากดั 2004  จ ากดั รับจ้างกอ่สร้าง ๒๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

(สายซอยโนนกระเบื้อง) ๘๙,๕๐๐.๐๐ ๘๙,๕๐๐.๐๐

วันที่  2  เดอืนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖3

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง
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แบบ สขร.๑

รายงานการก ากับตดิตามการด าเนินงานในรอบเดอืนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3  
ขององค์การบริหารสว่นต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา


