
วงเงิน รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
จะซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ (81-1197 ชน.) 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง อ านาจมอเตอร์ไดนาโม อ านาจมอเตอร์ไดนาโม 8,500.00 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง  49/2563
2 จ้างขุดลอกคูส่งน  า ม .3,13,15 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง มนัสเซอร์วิส มนัสเซอร์วิส 98,000.00 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง  50/2563
3 จ้างซ่อมรถยนต์ กข 5104 ชน. 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง มนัสเซอร์วิส มนัสเซอร์วิส 3,000.00 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง  51/2563
4 จ้างซ่อมรถ บฉ. 8197 ชน. 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง มนัสเซอร์วิส มนัสเซอร์วิส 15,000.00 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง  52/2563
5 จ้างเหมาบริการ (พิมพ์ปกหน้า-หลัง-สันปก) 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นางฉันทนา  เชื อน้อย นางฉันทนา เชื อน้อย 5,500.00 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง  53/2563
6 จ้างซ่อมพื น คสล. ลานกีฬา ม. 9 91,000.00 91,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิต  น  าจันทร์ นายประกิต น  าจันทร์ 90,000.00 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง  54/2563
7 จ้างซ่อมรถกระเช้า (81-2998 ชน.) 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง มนัสเซอร์วิส มนัสเซอร์วิส 3,800.00 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง  55/2563
8 จัดซื อวัสดุส านักงาน 13,700.00 13,700.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม พี คอมพิวเตอร์ เอ็ม พี คอมพิวเตอร์ 13,700.00 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซื อ  64/2563
9 จัดซื อวัสดุส านักงาน 13,550.00 13,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์ ร้านจิรวัฒน์ 13,550.00 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซื อ 65/2563

10 จัดซื อหมึกถ่ายเอกสาร 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.เค.เซอร์วิส บ.เอส.เค.เซอร์วิส 7,000.00 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซื อ  66/2563
11 จัดซื อครุภัณฑ์ส านักงาน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมวัฒนาเฟอร์นิเจอร์ ร้านอุดมวัฒนาเฟอร์นิเจอร์ 10,000.00 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซื อ  67/2563
12 จัดซื อแบตเตอรี  รถขยะ 81-1197 6,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง อ านาจมอเตอร์ไดนาโม อ านาจมอเตอร์ไดนาโม 6,800.00 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซื อ  68/2563
13 จัดซื อถังขยะ 92,000.00 92,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เก้า-ห้า โปร จ ากัด บ.เก้า-ห้า โปร จ ากัด 92,000.00 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซื อ  69/2563
13 จัดซื อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมวัฒนาเฟอร์นิเจอร์ ร้านอุดมวัฒนาเฟอร์นิเจอร์ 8,000.00 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซื อ  70/2563
13 จัดซื อครุภัณฑ์ส านักงาน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์ ร้านจิรวัฒน์ 12,000.00 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซื อ  71/2563
14 จัดซื อวัสดุก่อสร้าง 89,100.00 89,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวงษ์นิกร ร้านวงษ์นิกร 89,100.00 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซื อ  72/2563
15 จ้างซ่อมแซมเสียงตามสาย ม .13 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนู เนียมจ านงค์ นายธนู เนียมจ านงค์ 150,000.00 เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้าง 37/2563
16 จ้างขนย้ายลาดยาง 200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรเทา  เกตุจันทน์ นายบรรเทา  เกตุจันทน์ 197,000.00 เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้าง 38/2563
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