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1 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 3,840.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ลิ�ม.จี!.เซง้ 3,840.00            หจก.ลิ�ม.จี!.เซง้

2 จดัเตรียมสถานที!สาํหรับลอยกระทง 20,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ แก่นแกว้ 20,000.00          นายสมเกียรติ แก่นแกว้

3 จา้งถ่ายเอกสารขอ้บญัญตัิ 2,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านตน้โมกถ่ายเอกสาร 2,000.00            ร้านตน้โมกถ่ายเอกสาร

4 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 400.00              เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมกอ้ปปี� 400.00               ร้านแหลมกอ้ปปี�

5 ซื�อท่อดูดนํ� าดบัเพลิง 14,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านที.เอน็.ที.เซอร์วสิ 14,200.00          ร้านที.เอน็.ที.เซอร์วสิ

6 ซ่อมรถยนตส์่วนกลาง 6,027.85           เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา้นครศรีธรรมราช 6,027.85            บ.โตโยตา้นครศรีธรรมราช

7 ซ่อมแซมถนนสายวดัหวัชา้ง 42,100.00         เฉพาะเจาะจง หจก.งานดีการโยธา 42,100.00          หจก.งานดีการโยธา

8 จา้งเหมารื�อท่อระบายนํ� า คสล.ม.6 12,100.00         เฉพาะเจาะจง หจก.งานดีการโยธา 12,100.00          หจก.งานดีการโยธา

9 จา้งซ่อมบาํรุงรถบรรทุกส่วนบุคคล 10,155.00         เฉพาะเจาะจง หจก.งานดีการโยธา 10,155.00          หจก.งานดีการโยธา

10 จา้งเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสายของหมู่บา้น ม.8 12,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอุทยัการไฟฟ้า 12,000.00          หจก.งานดีการโยธา

11 จา้งซ่อมแวมท่อเมนระบบประปาของหมู่บา้น ม.5 5,000.00           เฉพาะเจาะจง นายสนัติ คงสุข 5,000.00            นายสนัติ คงสุข

12 จา้งประกอบอาหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฯ 71,940.00         เฉพาะเจาะจง นางอรอนงค ์มากแกว้ 71,940.00          นางอรอนงค ์มากแกว้

13 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 8,370.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ลิ�ม.จี!.เซง้ 8,370.00            หจก.ลิ�ม.จี!.เซง้

14 ซื�ออุปกรณ์กระจายสญัญาณ 2,800.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.การคา้ 2,800.00            ร้าน ช.การคา้

15 ซื�อวสัดุคอมฯ 4,320.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.การคา้ 4,320.00            ร้าน ช.การคา้

16 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 3,746.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ลิ�ม.จี!.เซง้ 3,746.00            หจก.ลิ�ม.จี!.เซง้

17 จา้งเหมาซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายนํ� า 60,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.งานดีการโยธา 60,500.00          หจก.งานดีการโยธา

18 จา้งเหมาซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายนํ� า คสล.ม.1 60,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.งานดีการโยธา 60,500.00          หจก.งานดีการโยธา

19 จา้งซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 950.00              เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมกอ้ปปี� 950.00               ร้านแหลมกอ้ปปี�
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20 จา้งทาํป้ายไวนิลโครงการป้องกนัและลดอุบตัิเหตุทางถนน 450.00              เฉพาะเจาะจง ร้านถานนัดร์การพิมพ์ 450.00               ร้านถานนัดร์การพิมพ์

และลดอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

21 โครงการร่วมป้องกนัอุบตัิเหตุ 13,710.00         เฉพาะเจาะจง นางโชติการ 13,710.00          นางโชติการ

22 ซื�อวสัดุคอมฯ 14,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.การคา้ 14,250.00          ร้าน ช.การคา้

23 เครื!องสูบนํ� าแบบซมัเมิสซิเบิ�ลขนาด 1.5 แรงมา้220โวลท์ 20,500.00         เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ รอดนุ่น 20,500.00          นายประเสริฐ รอดนุ่น

1 เฟส

24 วสัดุงานบา้นงานครัว 4,591.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญรัตน์การคา้ 4,591.00            ร้านเจริญรัตน์การคา้

25 จา้งซ่อมแซมถนน ม.1 2,600.00           เฉพาะเจาะจง นายเสรี ทองประดิษฐ์ 2,600.00            นายเสรี ทองประดิษฐ์

26 จา้งซ่อมระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด cctv 5,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไฮเทคนครฯ 5,800.00            บ.ไฮเทคนครฯ

27 จา้งซ่อมรถยนตส์่วนกลาง 780.00              เฉพาะเจาะจง นางโสภา ขนุบุญจนัทร์ 780.00               นางโสภา ขนุบุญจนัทร์

28 จา้งเหมารื�อท่อระบายนํ� า คสล.ม.6 12,100.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ธนภทัร 2550 12,100.00          หจก.ธนภทัร 2550

29 จา้งทาํตรายางกองช่าง 650.00              เฉพาะเจาะจง ร้านชาญเมืองฯ 650.00               ร้านชาญเมืองฯ

30 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 2,990.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ลิ�ม.จี!.เซง้ 2,990.00            หจก.ลิ�ม.จี!.เซง้

31 ซื�อวสัดุคอมฯ 28,740.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.การคา้ 28,740.00          ร้าน ช.การคา้

32 เครื!องสาํรองไฟขนาด 800 VA 7,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.การคา้ 7,500.00            ร้าน ช.การคา้

33 จา้งเหมารื�อถอนและติดตั�งเครื!องสูบนํ� าแบบซมัเมิสซิเบิ�ล 5,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านวรีะอิเลคตริค 5,500.00            ร้านวรีะอิเลคตริค

ขนาด 1.5 แรงมา้

34 จา้งเหมาเปลี!ยนระบบทรายกรองและวาลว์ประตูนํ� าของถงั 45,390.00         เฉพาะเจาะจง นายสมคิด บรรจงดดั 45,390.00          นายสมคิด บรรจงดดั

กรองระบบประปา หมู่ที! 1

35 ซ่อมเปลี!ยนท่อส่งนํ� าภายในอาคารหอถงัประปาหมู่บา้น 6,600.00           เฉพาะเจาะจง นายเสรี ทองประดิษฐ์ 6,600.00            นายเสรี ทองประดิษฐ์

หมู่ที! 11

36 จา้งซ่อมแซมครุภณัฑเ์ครื!องปรับอากาศ 1,900.00           เฉพาะเจาะจง นายอานนท ์ช่วยพิทกัษ์ 1,900.00            นายอานนท ์ช่วยพิทกัษ์

37 จา้งทาํวดีีทศัน์ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทรายขาว 20,000.00         เฉพาะเจาะจง 20,000.00          



38 จา้งกาํจดัปลวกภายในพื�นที! อบต.ทรายขาว 13,910.00         เฉพาะเจาะจง หจก.โอเอซิสฯ 13,910.00          หจก.โอเอซิสฯ

39 จา้งดูแลเครื!องสูบนํ� า 30,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวโิรจน์ จากระโนด 30,000.00          นายวโิรจน์ จากระโนด

40 ซื�อครุภณัฑค์อมพิวเตอร์(คลงั) 22,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.การคา้ 22,000.00          ช.การคา้

41 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 8,272.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ลิ�ม.จี!.เซง้ 8,272.00            หจก.ลิ�ม.จี!.เซง้

42 ซื�อครุภณัฑค์อมพิวเตอร์(คลงั) 34,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ลิ�ม.จี!.เซง้ 34,000.00          หจก.ลิ�ม.จี!.เซง้

43 ซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 29,850.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ลิ�ม.จี!.เซง้ 29,850.00          บ.ฟังชั!นแทคจาํกดั

44 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 3,360.00           เฉพาะเจาะจง อุทยัการไฟฟ้า 3,360.00            อุทยัการไฟฟ้า

45 วสัดุงานบา้นงานครัว 440.00              เฉพาะเจาะจง ร้านศิริภรณ์ 440.00               ร้านศิริภรณ์

46 ซื�อเครื!องสูบนํ� าแบบซมัเมิสซิเบิ�ล 20,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวรีะอิเลคตริค 20,500.00          ร้านวรีะอิเลคตริค

47 จา้งซ่อมแซมครุภณัฑเ์ครื!องคอมฯ 4,800.00           เฉพาะเจาะจง นายภราดร จิตสาํรวย 4,800.00            นายภราดร จิตสาํรวย

48 จา้งเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสายของหมู่บา้น ม.12 13,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอุทยัการไฟฟ้า 13,300.00          ร้านอุทยัการไฟฟ้า

ชุมชนวงัอา้ยควาย

49 จา้งทาํความสะอาดอดัฉีดรถยนตส์่วนกลาง กจ9324 280.00              เฉพาะเจาะจง เทศ ทองบุญชูคาร์แคร์ 280.00               เทศ ทองบุญชูคาร์แคร์

50 จา้งซ่อมแซมครุภณัฑเ์ครื!องคอมฯ 1,200.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมกอ้ปปี� 1,200.00            ร้านแหลมกอ้ปปี�

51 จา้งดูแล เปิด-ปิด เครื!องสูบนํ� า 5,000.00           เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์ บุญทองแกว้ 5,000.00            นายประพนัธ์ บุญทองแกว้

52 จา้งดูแล เปิด-ปิด เครื!องสูบนํ� า 5,000.00           เฉพาะเจาะจง นายภิญโญ ดาํคง 5,000.00            นายภิญโญ ดาํคง

53 จา้งดูแล เปิด-ปิด เครื!องสูบนํ� า 5,000.00           เฉพาะเจาะจง นายสุจิน พลูแกว้ 5,000.00            นายสุจิน พลูแกว้

54 จา้งดูแล เปิด-ปิด เครื!องสูบนํ� า 5,000.00           เฉพาะเจาะจง นายชยันะ เอียดแกว้ 5,000.00            นายชยันะ เอียดแกว้

55 จา้งซ่อมแซมครุภณัฑเ์ครื!องคอมฯ 4,430.00           เฉพาะเจาะจง นายสมโชค พนัธรังสี 4,430.00            นายสมโชค พนัธรังสี

56 ซ่อมแซมถนนสไลดส์ายเชื!อมต่อระหวา่งบา้นนายไพรัช- 27,100.00         เฉพาะเจาะจง หจก.งานดีการโยธา 27,100.00          

บา้นนายสวสัดิN  ม.4

57 จา้งซ่อมแซมครุภณัฑเ์ครื!องคอมฯ 2,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมกอ้ปปี� 2,300.00            ร้านแหลมกอ้ปปี�

58 จา้งซ่อมรถขยะ 12,890.00         เฉพาะเจาะจง นายจาํนงค ์พวงมณี 12,890.00          นายจาํนงค ์พวงมณี



59 ซื�อวสัดุคอมฯ 4,520.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.การคา้ 4,520.00            ร้าน ช.การคา้

60 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 4,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอสทีออโตเมชั!น 4,800.00            บ.อาร์เอสทีออโตเมชั!น

61 จดัจา้งโครงการร่วมป้องกนัและลดอุบตัิเหตุทางถนนในช่วง 14,200.00         เฉพาะเจาะจง นางโชติกานต ์กดุแกว้ 14,200.00          นางโชติกานต ์กดุแกว้

เทศกลาสงกรานต ์พ.ศ.2565

62 จา้งซ่อมบาํรุงรถยนตส์่วนกลาง 5,593.96           เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา้นครศรีธรรมราช 5,593.96            บ.โตโยตา้นครศรีธรรมราช

63 จา้งลา้งเครื!องปรับอากาศ 1,000.00           เฉพาะเจาะจง นายมนตรี ทองเกลี�ยง 1,000.00            นายมนตรี ทองเกลี�ยง

64 ซื�อวสัดุคอมฯ 5,600.00           เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอสทีออโตเมชั!น 5,600.00            บ.อาร์เอสทีออโตเมชั!น

65 ซื�อเครื!องสูบนํ� าแบบซมัเมิสซิเบิ�ล 11,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวรีะอิเลคตริค 11,000.00          ร้านวรีะอิเลคตริค

66 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 2,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ลิ�ม.จี!.เซง้ 2,000.00            หจก.ลิ�ม.จี!.เซง้

67 ซื�อถงัขยะ 58,000.00         เฉพาะเจาะจง จุฑาทิพย ์คงช่วย 58,000.00          จุฑาทิพย ์คงช่วย

68 จา้งซ่อมระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด cctv 64,700.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไฮเทคนครฯ 64,700.00          บ.ไฮเทคนครฯ

69 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 5,090.00           เฉพาะเจาะจง นางพรรณี ลิ!มอภิชาติ 5,090.00            นางพรรณี ลิ!มอภิชาติ

70 ซื�อวสัดุสาํนกังาน(สาํนกัปลดั) 11,552.00         เฉพาะเจาะจง นางพรรณี ลิ!มอภิชาติ 11,552.00          นางพรรณี ลิ!มอภิชาติ

71 ซื�อวสัดุสาํนกังาน (คลงั) 4,464.00           เฉพาะเจาะจง นางพรรณี ลิ!มอภิชาติ 4,464.00            นางพรรณี ลิ!มอภิชาติ

72 ซื�อวสัดุคอมฯ 3,710.00           เฉพาะเจาะจง นายสมโชค พนัธรังสี 3,710.00            นายสมโชค พนัธรังสี

73 ซื�อวสัดุคอมฯ(คลงั) 2,110.00           เฉพาะเจาะจง นายสมโชค พนัธรังสี 2,110.00            นายสมโชค พนัธรังสี

74 ซ่อมแซมเครื!องคอมพิวเตอร์ตั�งโตะ๊ 2,790.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.การคา้ 2,790.00            ร้าน ช.การคา้

75 ซ่อมแซมเครื!องคอมพิวเตอร์ 1,390.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.การคา้ 1,390.00            ร้าน ช.การคา้

76 ซ่อมแซมเครื!องคอมพิวเตอร์ตั�งโตะ๊ 1,900.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมกอ้ปปี� 1,900.00            ร้านแหลมกอ้ปปี�

77 ซื�อวสัดุคอมฯ 2,110.00           เฉพาะเจาะจง นายสมโชค พนัธรังสี 2,110.00            นายสมโชค พนัธรังสี

78 ซื�อวสัดุคอมฯ 6,620.00           เฉพาะเจาะจง นายสมโชค พนัธรังสี 6,620.00            นายสมโชค พนัธรังสี

79 ซื�อวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้พร้อมอุปกรณ์ 38,500.00         เฉพาะเจาะจง นายอิทธิเดช วเิชียรรัตน์ 38,500.00          นายอิทธิเดช วเิชียรรัตน์

80 ซื�อหนงัสือเรียน (ศพด.) 3,600.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ลิ�ม.จี!.เซง้ 3,600.00            หจก.ลิ�ม.จี!.เซง้



81 ซื�อวสัดุการศึกษา (ศพด.) 56,100.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ลิ�ม.จี!.เซง้ 56,100.00          หจก.ลิ�ม.จี!.เซง้

82 ซื�อวสัดุและอุปกรณ์การแพทย์ 18,535.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แมก็ซิมสั 18,535.00          หจก.แมก็ซิมสั

83 ซื�อเครื!องสูบนํ� าแบบซมัเมิสซิเบิ�ล 20,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวรีะอิเลคตริค2 20,500.00          ร้านวรีะอิเลคตริค2

84 ซื�อวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้พร้อมอุปกรณ์ 38,500.00         เฉพาะเจาะจง นายอิทธิเดช วเิชียรรัตน์ 38,500.00          นายอิทธิเดช วเิชียรรัตน์

85 ซื�อวสัดุสาํนกังาน 7,040.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ลิ�ม.จี!.เซง้ 7,040.00            หจก.ลิ�ม.จี!.เซง้

86 ซื�อเครื!องสูบนํ� าแบบซมัเมิสซิเบิ�ล 24,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวรีะอิเลคตริค2 24,500.00          ร้านวรีะอิเลคตริค2

87 จา้งถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 1,820.00           เฉพาะเจาะจง ร้านตน้โมกถ่ายเอกสาร 1,820.00            ร้านตน้โมกถ่ายเอกสาร

88 จา้งเหมาซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บา้น ม.2 26,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ธนภทัร 2550 26,500.00          หจก.ธนภทัร 2550

89 จา้งลา้งเครื!องปรับอากาศ 1,700.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอานนทเ์ซอร์วสิ 1,700.00            ร้านอานนทเ์ซอร์วสิ

90 จา้งลา้งเครื!องปรับอากาศ 1,700.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอานนทเ์ซอร์วสิ 1,700.00            ร้านอานนทเ์ซอร์วสิ

91 จา้งเหมาฉีดวคัซีน 5,500.00           เฉพาะเจาะจง นายอุดม 5,500.00            นายอุดม

92 จา้งซ่อมบาํรุงรถยนตส์่วนกลาง 10,865.00         เฉพาะเจาะจง นายจาํนงค ์พวงมณี 10,865.00          นายจาํนงค ์พวงมณี

93 จา้งซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที! 10 33,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวรีะอิเลคตริค 33,000.00          ร้านวรีะอิเลคตริค2

94 จา้งเหมารื�อถอนและติดตั�งเครื!องสูบนํ� าของระบบประปา 13,700.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวรีะอิเลคตริค 13,700.00          ร้านวรีะอิเลคตริค

ม.12

95 จา้งเหมารื�อถอนและติดตั�งเครื!องสูบนํ� าแบบซมัเมิสซิเบิ�ล 5,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านวรีะอิเลคตริค 5,500.00            ร้านวรีะอิเลคตริค

ขนาด 2 แรงมา้ 380 โวลท ์3 เฟสและอุปกรณ์ของระบบ

ประปา หมู่ที! 2

96 ซื�อเครื!องสูบนํ� าแบบซมัเมิสซิเบิ�ล 24,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวรีะอิเลคตริค 24,500.00          ร้านวรีะอิเลคตริค

97 ซื�อครุภณัฑส์าํนกังาน 20,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอุษาเฟอร์นิเจอร์ 20,600.00          ร้านอุษาเฟอร์นิเจอร์

98 ซื�อครุภณัฑส์าํรวจ 103,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.แปซิฟิกอินเตอร์ฯ 103,000.00        บ.แปซิฟิกอินเตอร์ฯ

99 ซื�อเครื!องสูบนํ� าหอยโข่งขนาด 3 แรงมา้ 11,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวรีะอิเลคตริค 11,000.00          ร้านวรีะอิเลคตริค

220 โวลท ์1 เฟส



100 ซื�อเครื!องสูบนํ� าแบบซมัเมิสซิเบิ�ลขนาด 27,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวรีะอิเลคตริค 27,500.00          ร้านวรีะอิเลคตริค

2 แรงมา้ 220 โวลท ์1 เฟส

101 ซื�อวสัดุไฟฟ้า 70,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวรีะอิเลคตริค2 70,400.00          ร้านวรีะอิเลคตริค2

102 ซื�อชุดโคมไฟสาธารณะ 44,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวรีะอิเลคตริค2 44,000.00          ร้านวรีะอิเลคตริค2

103 ซื�อ CD-R 500.00              เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอสทีออโตเมชั!น 500.00               บ.อาร์เอสทีออโตเมชั!น

104 ซื�อปลัTกไฟ 1,690.00           เฉพาะเจาะจง ร้านวรีะอิเลคตริค2 1,690.00            ร้านวรีะอิเลคตริค2

105 ซื�อผงหมึกถ่ายเอกสาร 4,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอสทีออโตเมชั!น 4,800.00            บ.อาร์เอสทีออโตเมชั!น

106 ซื�อแท่นชาร์ท 600.00              เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอสทีออโตเมชั!น 600.00               บ.อาร์เอสทีออโตเมชั!น

107 ซื�อวสัดุลูกรัง 55,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก.งานดีการโยธา 55,400.00          หจก.งานดีการโยธา

108 ปรับปรุงถนนสายโคกลูกปัด(บา้นนายเจริญ) ม.11 325,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.งานดีการโยธา 325,000.00        หจก.งานดีการโยธา

109 ก่อสร้างถนนบุกเบิกสายนางหนูนอง ม.2 424,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ทรัพยเ์จริญ 424,000.00        หจก.ส.ทรัพยเ์จริญ

110 ซ่อมแซมถนนสายนายชาํนาย-ท่อม่วง ม.2 403,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.งานดีการโยธา 403,000.00        หจก.งานดีการโยธา

111 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นป้าอั�น ม.5 277,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.งานดีการโยธา 277,000.00        หจก.งานดีการโยธา

112 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นนายเด็จ- 313,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.งานดีการโยธา 313,000.00        หจก.งานดีการโยธา

บา้นนางบุญลาภ พลูจนัทร์นา ม.8

113 ปรับปรุงถนนลูกรังจากถนน รพช.- 296,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.งานดีการโยธา 296,000.00        หจก.งานดีการโยธา

คลองป่าขวาง ม.9

114 ก่อสร้างถนนบุกเบิกสายสวนนายภิญโญ-หนาํนายสวสัดิN  ม.3 134,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.งานดีการโยธา 134,000.00        หจก.งานดีการโยธา

115 ก่อสร้างถนนบุกเบิกสายสวนนายยิ�ม ม.7 169,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.งานดีการโยธา 169,000.00        หจก.งานดีการโยธา

116 ซ่อมแซมถนนสายนายฤกษ-์ท่อบลอ็ก ม.4 69,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก.งานดีการโยธา 69,600.00          หจก.งานดีการโยธา


