
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จ้างเหมาระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน (EMS) 30,000.00      เฉพาะเจาะจง นางประวอน  ยตุตะวนั นางประวอน  ยตุตะวนั ราคาต ่าสุด 026/2563
30,000.00                     30,000.00                    2-ม.ค.-63

2 จ้างเหมาซ่อมแซมบ่ารุงรักษาดูแลระบบน ่าประปา 6,000.00        เฉพาะเจาะจง นายค่าภา  สีทอง นายค่าภา  สีทอง ราคาต ่าสุด 027/2563
พร้อมทั งปิด-เปิดน ่า บ้านศรีนาวา ม.5 6,000.00                       6,000.00                      2-ม.ค.-63

3 จ้างเหมาซ่อมแซมบ่ารุงรักษาดูแลระบบน ่าประปา 6,000.00        เฉพาะเจาะจง นายไสว  ผ่านชมภู นายไสว  ผ่านชมภู ราคาต ่าสุด 028/2563
พร้อมทั งปิด-เปิดน ่า บ้านทรัพยอ์ุดม ม.11 6,000.00                       6,000.00                      2-ม.ค.-63

4 จ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 620.00           เฉพาะเจาะจง วพีี ก๊อปปี้ วพีี ก๊อปปี้ ราคาต ่าสุด 029/2563
620.00                          620.00                         2-ม.ค.-63

5 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บก-6151 3,000.00        เฉพาะเจาะจง อูว่รีะพงษ์การช่าง อูว่รีะพงษ์การช่าง ราคาต ่าสุด 030/2563
3,000.00                       3,000.00                      2-ม.ค.-63

6 จ้างเหมาส่ารวจข้อมูลสิ งปลูกสร้าง 18,600.00      เฉพาะเจาะจง นางเพชรไพลิน  ไพศาล นางเพชรไพลิน  ไพศาล ราคาต ่าสุด 031/2563
18,600.00                     18,600.00                    3-ม.ค.-63

7 จ้างซ่อมแซมรถขยะ ทะเบียน บก80-2778 86,000.00      เฉพาะเจาะจง อูว่รีะพงษ์การช่าง อูว่รีะพงษ์การช่าง ราคาต ่าสุด 032/2563
86,000.00                     86,000.00                    3-ม.ค.-63

8 จ้างท่าป้ายโครงการวนัเด็กแห่งชาติ 1,800.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านฟุ้งฟ้าซิลค์สกรีน  ร้านฟุ้งฟ้าซิลค์สกรีน ราคาต ่าสุด 033/2563
1,800.00                       1,800.00                      

9 จ้างตกแต่งและจัดสถานที จัดงานวนัเด็กแห่งชาติ 3,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านธเนศพลถ ่าเจริญ ร้านธเนศพลถ ่าเจริญ ราคาต ่าสุด 034/2563
3,000.00                       3,000.00                      7-ม.ค.-63

10 จ้างเหมาเครื องเสียงโครงการวนัเด็กแห่งชาติ 3,000.00        เฉพาะเจาะจง นายประกอบ  ทวชีัย นายประกอบ  ทวชีัย ราคาต ่าสุด 035/2563
3,000.00                       3,000.00                      7-ม.ค.-63

11 จ้างเหมาค่าอาหารวา่งและเครื องดื มตามโครงการ 15,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาววจิิตตรี  โทขันธ์ นางสาววจิิตตรี  โทขันธ์ ราคาต ่าสุด 036/2563
วนัเด็กแห่งชาติ 15,000.00                     15,000.00                    9-ม.ค.-63

12 จ้างซ่อมแซมรถกูช้ีพ ทะเบียน กข-1159 3,100.00        เฉพาะเจาะจง อูว่รีะพงษ์การช่าง อูว่รีะพงษ์การช่าง ราคาต ่าสุด 037/2563
3,100.00                       3,100.00                      16-ม.ค.-63

13 จ้างเหมาเคลือบบัตร 120.00           เฉพาะเจาะจง  ร้านฟุ้งฟ้าซิลค์สกรีน  ร้านฟุ้งฟ้าซิลค์สกรีน ราคาต ่าสุด 038/2563
120.00                          120.00                         16-ม.ค.-63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ
วันที ่ 3  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ
วันที ่ 3  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

14 จ้างเหมาท่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธก์ารเก็บภาษี 2,000.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านฟุ้งฟ้าซิลค์สกรีน  ร้านฟุ้งฟ้าซิลค์สกรีน ราคาต ่าสุด 039/2563
2,000.00                       2,000.00                      22/2563

15 จ้างซ่อมแซมเครื องคอมพิวเตอร์ 500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบุตรอินทร์คอมพิวเตอร์ ร้านบุตรอินทร์คอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 040/2563
500.00                          500.00                         27-ม.ค.-63

16 จ้างท่าป้ายโครงการอบรมระบบไฟฟ้า 1,080.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านฟุ้งฟ้าซิลค์สกรีน  ร้านฟุ้งฟ้าซิลค์สกรีน ราคาต ่าสุด 041/2563
1,080.00                       1,080.00                      27-ม.ค.-63

17 จ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารวา่งและเครื องดื ม 5,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาววจิิตตรี  โทขันธ์ นางสาววจิิตตรี  โทขันธ์ ราคาต ่าสุด 042/2563
5,000.00                       5,000.00                      27-ม.ค.-63

18 ซื อวสัดุยานพาหนะ 5,040.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศิริชัยมอเตอร์ ร้านศิริชัยมอเตอร์ ราคาต ่าสุด 040/2563
5,040.00                       5,040.00                      3-ม.ค.-63

19 ซื อวสัดุส่านักงาน 14,884.00      เฉพาะเจาะจง ร้านประมวลวทิยา ร้านประมวลวทิยา ราคาต ่าสุด 041/2563
14,884.00                     14,884.00                    3-ม.ค.-63

20 ซื อน ่าดื ม 4,294.00        เฉพาะเจาะจง สาครน ่าดื ม สาครน ่าดื ม ราคาต ่าสุด 042/2563
4,294.00                       4,291.00                      7-ม.ค.-63

21 ซื อวสัดุก่อสร้าง 31,782.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เหรียญทองบิก๊โฮม (1988) บจก.เหรียญทองบิก๊โฮม (1988) ราคาต ่าสุด 043/2563
31,782.00                     31,782.00                    7-ม.ค.-63

22 ซื ออุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก 37,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านธเนศพลถ ่าเจริญ ร้านธเนศพลถ ่าเจริญ ราคาต ่าสุด 045/2563
โครงการวนัเด็กแห่งชาติ 37,500.00                     37,500.00                    7-ม.ค.-63

23 ซื อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื อน 12,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเสถียรพาณิชย์ ร้านเสถียรพาณิชย์ ราคาต ่าสุด 046/2563
12,600.00                     12,600.00                    15-ม.ค.-63

24 ซื อตู้เก็บเอกสาร 2 บานทึบ 11,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเสถียรสมบูรณ์พาณิชย์ ร้านเสถียรสมบูรณ์พาณิชย์ ราคาต ่าสุด 047/2563
11,000.00                     11,000.00                    15-ม.ค.-63

25 ซื อตู้เก็บเอกสาร 2 บานทึบ 11,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเสถียรสมบูรณ์พาณิชย์ ร้านเสถียรสมบูรณ์พาณิชย์ ราคาต ่าสุด 048/2563
11,000.00                     11,000.00                    15-ม.ค.-63

26 ซื อโต๊ะท่างานพร้อมเก้าอี 9,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเสถียรสมบูรณ์พาณิชย์ ร้านเสถียรสมบูรณ์พาณิชย์ ราคาต ่าสุด 049/2563
9,000.00                       9,000.00                      15-ม.ค.-63
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27 ซื ออาหหารวา่งและเครื องดื ม 3,485.00        เฉพาะเจาะจง นางสร้อย  ไพศาล นางสร้อย  ไพศาล ราคาต ่าสุด 052/2563
3,485.00                       3,485.00                      15-ม.ค.-63

28 ซื อวสัดุใช้ในงานส่ารวจสิ งปลูกสร้าง 2,340.00        เฉพาะเจาะจง ร้านตังค์ เฮง เฮง ร้านตังค์ เฮง เฮง ราคาต ่าสุด 053/2563
2,340.00                       2,340.00                      16-ม.ค.-63

29 ซื อวสัดุใช้ในงานส่ารวจสิ งปลูกสร้าง 1,260.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สามชยัโลหะกจิวสัดุกอ่สร้าง หจก.สามชยัโลหะกจิวสัดุกอ่สร้าง ราคาต ่าสุด 054/2563
1,260.00                       1,260.00                      16-ม.ค.-63

30 ซื อวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,280.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบุตรอินทร์คอมพิวเตอร์ ร้านบุตรอินทร์คอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 055/2563
1,280.00                       1,280.00                      21-ม.ค.-63

31 ซื อวสัดุคอมพิวเตอร์ 13,400.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบุตรอินทร์คอมพิวเตอร์ ร้านบุตรอินทร์คอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 056/2563
13,400.00                     13,400.00                    21-ม.ค.-63

32 ซื อตู้เก็บเอกสาร 2 บานทึบ 11,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเสถียรสมบูรณ์พาณิชย์ ร้านเสถียรสมบูรณ์พาณิชย์ ราคาต ่าสุด 057/2563
11,000.00                     11,000.00                    21-ม.ค.-63

33 ซื อยางมะตอย 29,000.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เหรียญทองบิก๊โฮม (1988) บจก.เหรียญทองบิก๊โฮม (1988) ราคาต ่าสุด 058/2563
29,000.00                     29,000.00                    21-ม.ค.-63

34 ซื อวสัดุประปา 10,740.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เหรียญทองบิก๊โฮม (1988) บจก.เหรียญทองบิก๊โฮม (1988) ราคาต ่าสุด 059/2563
10,740.00                     10,740.00                    22-ม.ค.-63

35 ซื อวสัดุส่านักงาน 5,835.00        เฉพาะเจาะจง ร้านประมวลวทิยา ร้านประมวลวทิยา ราคาต ่าสุด 060/2563
5,835.00                       5,835.00                      23-ม.ค.-63

36 ซื อวสัดุเครื องเขียนตามโครงการอบรมระบบไฟฟ้า 1,600.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.นชลณิภา  บุญประกอบ น.ส.นชลณิภา  บุญประกอบ ราคาต ่าสุด 061/2563
1,600.00                       1,600.00                      27-ม.ค.-63

37 ซื อตู้เก็บเอกสารแบบลิ นชัก 4,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเสถียรสมบูรณ์พาณิชย์ ร้านเสถียรสมบูรณ์พาณิชย์ ราคาต ่าสุด 062/2563
4,000.00                       4,000.00                      29-ม.ค.-63

38 ซื ออาหารเสริม (นม) ศูนพ์พัฒนาเด็กเล็ก 8,695.84        เฉพาะเจาะจง อสค. อสค. ราคาต ่าสุด 005/2563
8,695.84                       8,695.84                      2-ม.ค.-63

39 ซื ออาหารเสริม (นม) ศูนพ์พัฒนาเด็กเล็ก 17,188.36      เฉพาะเจาะจง อสค. อสค. ราคาต ่าสุด 066/2563
17,188.36                     17,188.36                    2-ม.ค.-63
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หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ
วันที ่ 3  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

40 ซื ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 148,986.64    เฉพาะเจาะจง อสค. อสค. ราคาต ่าสุด 007/2563
148,986.64                   148,986.64                  2-ม.ค.-63


