
วงเงิน รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
จะซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ บท 7078 ชน 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางประภัสสร ปู่กระสิงห์ นางประภัสสร ปู่กระสิงห์ 6,500.00 เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 14/2563
2 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (416-58-0036) 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทพร วงษ์คล้าย นายนันทพร วงษ์คล้าย 600.00 เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 15/2563
3 จ้างซ่อมแอร์ (520-60-0023) 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายนิวัฒน์ มั นสวัสด์ิ นายนิวัฒน์ มั นสวัสด์ิ 600.00 เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 16/2563
4 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จ่านวน 3 เครื อง 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นานนันทพร วงษ์คล้าย นานนันทพร วงษ์คล้าย 2,600.00 เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 17/2563
5 จ้างซ่อมแซมเครื องพิมพ์ จ่านวน 3 เครื อง 3,850.00 3,850.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทพร วงษ์คล้าย นายนันทพร วงษ์คล้าย 3,850.00 เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 18/2563
6 จ้างซ่อมแอร์ (520-60-0030) 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายนิวัฒน์ มั นสวัสด์ิ นายนิวัฒน์ มั นสวัสด์ิ 600.00 เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 19/2563
7 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 2,059.00 2,059.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์ ร้านจิรวัฒน์ 2,059.00 เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือ 13/2563
8 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองช่าง) 22,941.00 22,941.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์ ร้านจิรวัฒน์ 22,941.00 เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือ 14/2563
9 จัดซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะท่างานและเก้าอ้ี 15,600.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวณี วัณหสินวัฒนา นางสุวณี วัณหสินวัฒนา 15,600.00 เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือ 15/2563

10 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน(กองคลัง) 10,378.00 10,378.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์ ร้านจิรวัฒน์ 10,378.00 เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือ 16/2563
11 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) 15,250.00 15,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์ ร้านจิรวัฒน์ 15,250.00 เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือ 17/2563
12 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) 37,790.00 37,790.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐเศรษฐ์ ศิรพงศ์ นายรัฐเศรษฐ์ ศิรพงศ์ 37,790.00 เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือ 18/2563
13 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน (ส่านักปลัด) 41,412.00 41,412.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์ ร้านจิรวัฒน์ 41,412.00 เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือ 19/2563
14 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส่านักปลัด) 24,450.00 24,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์ ร้านจิรวัฒน์ 24,450.00 เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือ 20/2563
15 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (ส่านักปลัด) 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์ ร้านจิรวัฒน์ 11,400.00 เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือ 21/2563
16 จัดซ้ือหมึกถ่ายเอกสาร (ส่านักปลัด) 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.เค.เซอร์วิส.โอ.เอ บ.เอส.เค.เซอร์วิส.โอ.เอ 21,000.00     เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือ 22/2563
17 จ้างขุดลอกคูส่งน่้า ม. 3 86,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน์ เพชรด่า นายชัยวัฒน์ เพชรด่า 83,000.00     เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้าง 8/2563
18 จ้างขุดลอกคูส่งน่้า ม. 7 80,000.00 79,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน์ เพชรด่า นายชัยวัฒน์ เพชรด่า 79,000.00     เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้าง 9/2563
19 จ้างงานก่อสร้างถนน คสล. ม. 10 272,000.00 270,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  ศรีแย้ม นายสมคิด  ศรีแย้ม 268,000.00   เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้าง 10/2563
20 จ้างงานก่อสร้างถนน คสล. ม. 12 164,000.00 162,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  ศรีแย้ม นายสมคิด  ศรีแย้ม 160,000.00   เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้าง 11/2563
21 จ้างงานติดต้ังระบบท่อน่้าฯ 200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสินสวัสด์ิ ทรัพย์พ่วง นายสินสวัสด์ิ ทรัพย์พ่วง 199,000.00   เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้าง 12/2563
22 จ้างงานปรับปรุงผิวถนน คสล. ม. 2 486,000.00 465,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ชินตาเฮง จ่ากัด บ. ชินตาเฮง จ่ากัด 463,000.00   เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้าง 13/2563
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