
วงเงิน รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
จะซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างซ่อมรถน ้าอเนกประสงค์ บฉ 8197 ชน. 5,000.00 3,740.00 เฉพาะเจาะจง มนัสเซอร์วิส มนัสเซอร์วิส 3,740.00       เสนอราคาต ้าสุด ใบสั งจ้าง 3/2563
2 จ้างงานประดับตกแต่ง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัฐพร  พันธ์แขก นายอัฐพร  พันธ์แขก 5,000.00 เสนอราคาต ้าสุด ใบสั งจ้าง 4/2563
3 จ้างงานซ่อมรถน ้าอเนกประสงค์ บฉ 8197 ชน. 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพศาล  ไทยเขียว นายไพศาล  ไทยเขียว 3,500.00 เสนอราคาต ้าสุด ใบสั งจ้าง 5/2563
4 จ้างท้าขบวนน้าเทศบาล 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์  เฉลิมถิ น นายวิรัตน์  เฉลิมถิ น 10,500.00 เสนอราคาต ้าสุด ใบสั งจ้าง 6/2563
5 จ้างท้าขบวนทรงพระเจริญ 56,500.00 56,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์  เฉลิมถิ น นายวิรัตน์  เฉลิมถิ น 56,500.00 เสนอราคาต ้าสุด ใบสั งจ้าง 7/2563
6 จ้างท้าขบวนสดุดีวีรกรรมพ่อขุนสรรค์ 49,500.00 49,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสายชล  เสนาเก่า นางสายชล  เสนาเก่า 49,500.00 เสนอราคาต ้าสุด ใบสั งจ้าง 8/2563
7 จ้างท้าขบวนถิ นดงคอน 46,500.00 46,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุธี  สุขประเสริฐ นายสุธี  สุขประเสริฐ 46,500.00 เสนอราคาต ้าสุด ใบสั งจ้าง 9/2563
8 จ้างท้าขบวนเต้นบาสโลบ 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิรัชชัย  บัวทอง นายวิรัชชัย  บัวทอง 26,000.00 เสนอราคาต ้าสุด ใบสั งจ้าง 10/2563
9 จ้างซ่อมรถยนต์  กค 469 ชัยนาท 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ฟินิช คาร์ จ้ากัด บ. ฟินิช คาร์ จ้ากัด 55,000.00 เสนอราคาต ้าสุด ใบสั งจ้าง 11/2563

10 จ้างซ่อมรถอเนกประสงค์ บต. 441 ชน. 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพศาล  ไทยเขียว นายไพศาล  ไทยเขียว 2,500.00 เสนอราคาต ้าสุด ใบสั งจ้าง 12/2563
11 จ้างซ่อมรถน ้าอเนกประสงค์ บฉ 8197 ชน. 8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง นายไพศาล  ไทยเขียว นายไพศาล  ไทยเขียว 8,700.00 เสนอราคาต ้าสุด ใบสั งจ้าง 13/2563
12 จัดซื อยางรถบรรทุก  81-1197 ชน. 47,400.00 47,400.00 เฉพาะเจาะจง ชนะพล ออโตไทร์ ชนะพล ออโตไทร์ 47,400.00 เสนอราคาต ้าสุด ใบสั งซื อ 8/2563
13 จัดซื อแบตเตอรี  กง 200 ชน. 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง นางประภัสสร ปู่กระสิงห์ นางประภัสสร ปู่กระสิงห์ 3,400.00 เสนอราคาต ้าสุด ใบสั งซื อ 9/2563
14 จัดซื อโต๊ะหมู่บูชา 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวณี กังทสินวัฒนา นางสุวณี กังทสินวัฒนา 8,500.00 เสนอราคาต ้าสุด ใบสั งซื อ 10/2563
15 จัดซื อพวงมาลา 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผามาลี ร้านบุปผามาลี 1,000.00 เสนอราคาต ้าสุด ใบสั งซื อ  11/2563
16 จัดซื อแบตเตอรี รถยนต์ กข 5104 ชน. 3,800.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง นางประภัสสร  ปู่กระสิงห์ นางประภัสสร  ปู่กระสิงห์ 3,400.00       เสนอราคาต ้าสุด ใบสั งซื อ 12/2563
17 จ้างงานก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ 700,000.00 700,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอื อนสิน รุ่งเรืองกิจ หจก.เอื อนสิน รุ่งเรืองกิจ 681,000.00 เสนอราคาต ้าสุด สัญญาจ้าง 3/2563
18 จ้างขุดลอกคูระบายน ้า ม.5, ม.13 379,000.00 376,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิงห์ น้อยสุข นายสิงห์  น้อยสุข 376,000.00 เสนอราคาต ้าสุด สัญญาจ้าง 4/2563
19 จ้างซ่อมแซมถนน 57 สายทาง 4,800,000.00 4,410,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สุรีวัฒน์ ก่อสร้าง หจก.สุรีวัฒน์ ก่อสร้าง 1,970,000.00 เสนอราคาต ้าสุด สัญญาจ้าง 5/2563

6,211,800.00 5,817,140.00 3,358,140.00
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