
วงเงิน รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
จะซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก  หมู่  10 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิงห์  น้อยสุข นายสิงห์  น้อยสุข 5,000.00 เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง  42/2563
2 จ้างซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรัง หมู่ 10 50,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรเทา  เกตุจันทร์ นายบรรเทา  เกตุจันทร์ 49,000.00 เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง  43/2563
3 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 416-53-0020 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทพร วงษ์คล้าย นายนันทพร วงษ์คล้าย 2,500.00 เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง  44/2563
4 จ้างซ่อมรถน ่าอเนกประสงค์ บฉ .8197 ชน. 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมนัส  สาหร่าย นายมนัส  สาหร่าย 1,500.00 เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง  46/2563
5 จ้างซ่อมรถยนต์ กง 200 ชน. 1,571.30 1,571.30 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า ชัยทอง จ่ากัด บ.โตโยต้า ชัยทอง จ่ากัด 1,571.30 เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง  47/2563
6 จ้างปรับปรุงอาคารส่านักงาน 50,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรเทา  เกตุจันทร์ นายบรรเทา  เกตุจันทร์ 49,000.00 เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 48/2563
7 จัดซื อวัสดุส่านักงาน (กองช่าง) 21,524.00 21,524.00 เฉพาะเจาะจง จิรวัฒน์ จิรวัฒน์ 21,524.00 เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซื อ  21/2563
8 จัดซื อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) 49,770.00 49,770.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐเศรษฐ์ ศิรพงศ์ธนาธร นายรัฐเศรษฐ์ ศิรพงศ์ธนาธร 49,770.00 เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซื อ  60/2563
9 จัดซื อวัสดุส่านักงาน(ส่านักปลัด) 9,535.00 9,535.00 เฉพาะเจาะจง จิรวัฒน์ จิรวัฒน์ 9,535.00 เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซื อ  61/2563

10 จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์(ส่านักปลัด) 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง จิรวัฒน์ จิรวัฒน์ 14,000.00 เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซื อ  62/2563
11 จัดซื อครุภัณฑ์โทรทัศน์ 26,500.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทพร วงษ์คล้าย นายนันทพร วงษ์คล้าย 25,000.00 เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซื อ  63/2563
12 จ้างซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก  หมู่ 3 329,000.00 328,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิงห์  น้อยสุข นายสิงห์  น้อยสุข 326,000.00 เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้าง 32/2563
13 จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ม .8 598,000.00 594,500.00 e-bidding หจก.จันทร์วรารุ่งเรือง หจก.จันทร์วรารุ่งเรือง 378,070.00 เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้าง 33/2563
14 จ้างซ่อมถนนลาดยาง ม . 5 500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมทิพย์ หจก.อุดมทิพย์ 496,000.00 เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้าง 34/2563
15 จ้างเจาะบ่อบาดาล ม . 12 160,000.00 159,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ ทองเชียง นายไพโรจน์ ทองเชียง 159,000.00 เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้าง 35/2563
16 จ้างซ่อมแซมเสียงตามสาย ม . 3 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นันทณัฐ  ยมนุช น.ส.นันทณัฐ  ยมนุช 148,000.00 เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้าง 36/2563
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