
1 กอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชพิธี 446,000        446,000       เฉพาะเจาะจง หจก.ช รวมชางฯ หจก.ช รวมชางฯ ราคาเหมาะสม  เลขที5่95/64

บรมราชาภิเษก สวนสาธารณะ ม.3 445,000           445,000           เปนผูมีอาชีพโดยตรง  ลว.14 ก.ย.64

2 กอสรางลานเอนกประสงค ม.1 403,000        403,000       เฉพาะเจาะจง บจก.ศ.ศักยภาพ  บจก.ศ.ศักยภาพ  ราคาเหมาะสม  เลขที่ 195/64

บานจระเขหิน 402,000 402,000 เปนผูมีอาชีพโดยตรง  ลว.26 ม.ค.64

3 กอสรางรางระบายน้ํา ฝาตะแกรง 449,800        449,800       เฉพาะเจาะจง บจก.ศ.ศักยภาพ  บจก.ศ.ศักยภาพ  ราคาเหมาะสม  เลขที่ 196/64

เหล็ก ม.6 บานไผ 449,000           449,000           เปนผูมีอาชีพโดยตรง  ลว.26 ม.ค.64

4 กอสรางถนน คสล. จากสามแยกเขา 223,500        194,600       เฉพาะเจาะจง บจก.ศ.ศักยภาพ  บจก.ศ.ศักยภาพ  ราคาเหมาะสม  เลขที่ 268/64

ซอยถึงบานนางวรรณี มวงธรรม ม.1 194,000           194,000           เปนผูมีอาชีพโดยตรง   ลว. 5 ม.ีค.64

5 กอสรางถนน คสล. จากบานนายแบน 221,600        221,600       เฉพาะเจาะจง บจก.ศ.ศักยภาพ  บจก.ศ.ศักยภาพ  ราคาเหมาะสม  เลขที่ 269/64

ชางกระโทก ถึงบานนายอ๊ีด คงทอง ม.4 221,000           221,000           เปนผูมีอาชีพโดยตรง   ลว. 5 ม.ีค.64

6 กอสรางถนน คสล.จากบานนายเสาร 198,700        198,700       เฉพาะเจาะจง บจก.ศ.ศักยภาพ  บจก.ศ.ศักยภาพ  ราคาเหมาะสม  เลขที่ 270/64

รินกระโทก ถึงบานนายจํารัส บุญพรม ม.6 198,000           198,000           เปนผูมีอาชีพโดยตรง  ลว.5 ม.ีค.64

7 กอสรางถนน คสล.จากสระน้ําโรงเรียน 310,000        310,000       เฉพาะเจาะจง บจก.ศ.ศักยภาพ  บจก.ศ.ศักยภาพ  ราคาเหมาะสม  เลขที3่14/64

ชุมชนถึงวัดปรางคกู ม.1 บานจระเขหิน 309,000           309,000           เปนผูมีอาชีพโดยตรง  ลว.8 เม.ย.64

8 กอสรางถนน คสล.จากบานนายกิจจา 51,000         51,000         เฉพาะเจาะจง บจก.ศ.ศักยภาพ  บจก.ศ.ศักยภาพ  ราคาเหมาะสม  เลขที่ 315/64

ถึงบานนายบบวก แ  ม.1 51,000            51,000             เปนผูมีอาชีพโดยตรง  ลว.8 เม.ย.64

9 ปรับปรุงไฟฟาสองสวางสาธารณะภายในเขต 331,800        331,800       เฉพาะเจาะจง บจก.ซีวิค มีเดีย บจก.ซีวิค มีเดีย ราคาเหมาะสม  เลขที่ 346/64

เทศบาลจระเขหิน  331,800           331,800           เปนผูมีอาชีพโดยตรง  ลว.21 เม.ย.64

10 ปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลฯ (อาคาร๑) 365,000        365,000       เฉพาะเจาะจง หจก.สุชลการโยธา หจก.สุชลการโยธา ราคาเหมาะสม  เลขที่ 537/64

  364,920           364,920           เปนผูมีอาชีพโดยตรง  ลว. 30 ก.ค.64
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