
วงเงิน รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
จะซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 14,912.00     14,912.00      เฉพาะเจาะจง บ้านกีฬา สกรีน ป้ายอิงค์เจ็ท บ้านกีฬา สกรีน ป้ายอิงค์เจ็ท 14,912.00        เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 27/2565
2 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ (กข 5104 ชน.) 3,360.00       3,360.00        เฉพาะเจาะจง นายมนัส สาหร่าย นายมนัส สาหร่าย 3,360.00          เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง  28/2565
3 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ (บท 7078 ชน.) 2,700.00       2,700.00        เฉพาะเจาะจง นายมนัส สาหร่าย นายมนัส สาหร่าย 2,700.00          เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 29/2565
4 จัดซ้ือวัสดุ สนง. (ส านักปลัด) 36,745.00     36,745.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์ ร้านจิรวัฒน์ 36,745.00        เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 27/2565
5 จัดซ้ือถังขยะพลาสติก 92,000.00     92,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้า-ห้า โปรจ ากัด บริษัท เก้า-ห้า โปรจ ากัด 92,000.00        เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 28/2565
6 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 79,950.00     79,950.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ภคพร วงษ์นิกร น.ส.ภคพร วงษ์นิกร 79,950.00        เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 29/2565
7 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(รถยะ 81-1197) 52,800.00     52,800.00      เฉพาะเจาะจง นายสายชล เกตุจันทร์ นายสายชล เกตุจันทร์ 52,800.00        เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 30/2565
8 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า 69,890.00     69,890.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ยงค์วัฒนา หันคา หจก.ยงค์วัฒนา หันคา 69,890.00        เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 31/2565
9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 25,385.00     25,385.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์ ร้านจิรวัฒน์ 25,385.00        เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 32/2565

10 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) 19,530.00     19,530.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์ ร้านจิรวัฒน์ 19,530.00        เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 33/2565
11 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 12,690.00     12,690.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์ ร้านจิรวัฒน์ 12,690.00        เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 34/2565
12 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กค 469) 6,000.00       6,000.00        เฉพาะเจาะจง นายรุ่งกิตติ บุญเสริม นายรุ่งกิตติ บุญเสริม 6,000.00          เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 35/2565
13 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 9,900.00       9,900.00        เฉพาะเจาะจง ร้านคูหาวิจิตร ร้านคูหาวิจิตร 9,900.00          เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 36/2565
14 จัดซ้ืออาหารเสริมนม(ศพด.) 46,281.92     46,281.81      เฉพาะเจาะจง บ.พญาเย็นแดรี บ.พญาเย็นแดรี 46,281.81        เสนอราคาต  าสุด สัญญาซ้ือขาย 12/2565
15 จัดซ้ืออาหารเสริมนม(สพฐ) 217,373.28   217,373.28    เฉพาะเจาะจง บ.พญาเย็นแดรี บ.พญาเย็นแดรี 217,373.28      เสนอราคาต  าสุด สัญญาซ้ือขาย 13/2565
16 จ้างเหมาบริหารดูแล ศพด.วัดโคกดอกไม้ 9,000.00       9,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.วชิราภรณ์ ยอดด าเนิน น.ส.วชิราภรณ์ ยอดด าเนิน 9,000.00          เสนอราคาต  าสุด บันทึกข้อตกลง 4/2565
17 จ้างโครงการปรับปรุงศูน์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนย์ 500,000.00   500,000.00    เฉพาะเจาะจง สิงห์ ก่อสร้าง สิงห์ ก่อสร้าง 500,000.00      เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้าง 30/2565
18 จ้างโครงก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 402,000.00   406,000.00    เฉพาะเจาะจง สิงห์ ก่อสร้าง สิงห์ ก่อสร้าง 402,000.00      เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้าง 31/2565
19 จ้างซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก 500,000.00   500,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.สุธาทิพย์ นิลเดช น.ส.สุธาทิพย์ นิลเดช 497,000.00      เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้าง 33/2565
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