
ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสวาง ม.10 224,000.00    224,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก. พี.ที.โอ. หจก. พี.ที.โอ. ราคาต า่สุด
224,000.00                   224,000.00                  

2 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสวาง ม.3 276,500.00    276,500.00   เฉพาะเจาะจง หจก. พี.ที.โอ. หจก. พี.ที.โอ. ราคาต า่สุด

(เส้นที  2) 276,500.00                   276,500.00                  

3 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยสะอาด ม.9 131,700.00    131,700.00   เฉพาะเจาะจง บจก.นิเทศคอนกรีต บจก.นิเทศคอนกรีต ราคาต า่สุด
131,700.00                   131,700.00                  

4 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยสะอาด ม.4 118,000.00    118,000.00   เฉพาะเจาะจง บจก.อดิศักด์ิรวี บจก.อดิศักด์ิรวี ราคาต า่สุด

(เส้นบ้านนายชัย) 118,000.00                   118,000.00                  

5 จ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 137,000.00    137,000.00   เฉพาะเจาะจง บจก.อดิศักด์ิรวี บจก.อดิศักด์ิรวี ราคาต า่สุด

หน้า อบต.ถ ่าเจริญ 137,000.00                   137,000.00                  

6 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยสะอาด ม.9 50,500.00      50,500.00     เฉพาะเจาะจง บจก.อดิศักด์ิรวี บจก.อดิศักด์ิรวี ราคาต า่สุด

(เส้นทางไปโคกช้าง) 50,500.00                     50,500.00                    

7 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีนาวา ม.5 271,000.00    271,000.00   เฉพาะเจาะจง บจก.อดิศักด์ิรวี บจก.อดิศักด์ิรวี ราคาต า่สุด
271,000.00                   271,000.00                  

8 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านขี เหล็กน้อย ม.7 236,000.00    236,000.00   เฉพาะเจาะจง บจก.อดิศักด์ิรวี บจก.อดิศักด์ิรวี ราคาต า่สุด
236,000.00                   236,000.00                  

9 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกกระแช ม.8 319,000.00    319,000.00   เฉพาะเจาะจง บจก.อดิศักด์ิรวี บจก.อดิศักด์ิรวี ราคาต า่สุด
319,000.00                   319,000.00                  

10 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกกระแช ม.12 244,000.00    244,000.00   เฉพาะเจาะจง บจก.อดิศักด์ิรวี บจก.อดิศักด์ิรวี ราคาต า่สุด
244,000.00                   244,000.00                  

11 จ้างเหมาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 30,000.00      เฉพาะเจาะจง นางประวอน  ยุตตะวนั นางประวอน  ยุตตะวนั ราคาต า่สุด
30,000.00                     30,000.00                    

12 จ้างเหมาบริการเก็บค่าน ่าประปา ม.5 1,000.00        เฉพาะเจาะจง นายส่ารวย  แก้วผิวอาจ นายส่ารวย  แก้วผิวอาจ ราคาต า่สุด
1,000.00                       1,000.00                      

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ

วันที ่ 2  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ

วันที ่ 2  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 

13 จ้างเหมาบริการเก็บค่าน ่าประปา ม.11 1,000.00        เฉพาะเจาะจง นายบุญสี  พิมสารี นายบุญสี  พิมสารี ราคาต า่สุด
1,000.00                       1,000.00                      

14 จ้างเหมาท่าป้ายโครงการประเพณีลอยกระทง 2,250.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านฟุ้งฟ้าซิลค์สกรีน  ร้านฟุ้งฟ้าซิลค์สกรีน ราคาต า่สุด

2,250.00                       2,250.00                      

15 จ้างซ่อมแซมเครื องคอมพิวเตอร์ 500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบุตรอินทร์คอมพิวเตอร์ ร้านบุตรอินทร์คอมพิวเตอร์ ราคาต า่สุด
500.00                          500.00                         

16 จ้างท่ากระทง 2,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสายสุรีย์ นางสาวสายสุรีย์ ราคาต า่สุด
2,000.00                       2,000.00                      

17 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข2713 2,306.92        เฉพาะเจาะจง บจก.พี น้องเพชรออโต้ บจก.พี น้องเพชรออโต้ ราคาต า่สุด
2,306.92                       2,306.92                      

18 จ้างเหมาท่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธก์ารเก็บ 8,640.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านฟุ้งฟ้าซิลค์สกรีน  ร้านฟุ้งฟ้าซิลค์สกรีน ราคาต า่สุด

ภาษี จ่านวน 8 ป้าย 8,640.00                       8,640.00                      

19 จ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม จ่านวน 20 เล่ม 2,140.00        เฉพาะเจาะจง วพีี ก๊อปปี้ วพีี ก๊อปปี้ ราคาต า่สุด
2,140.00                       2,140.00                      

20 จ้างต่ออายุโดเมน เวบ็ไซต์ อบต. 8,500.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ก่าพรโซลูชั น บจก.ก่าพรโซลูชั น ราคาต า่สุด
8,500.00                       8,500.00                      

21 จ้างเหมาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 30,000.00      เฉพาะเจาะจง นางประวอน  ยุตตะวนั นางประวอน  ยุตตะวนั ราคาต า่สุด
30,000.00                     30,000.00                    

22 จ้างเหมาบริการเก็บค่าน ่าประปา ม.5 1,000.00        เฉพาะเจาะจง นายส่ารวย  แก้วผิวอาจ นายส่ารวย  แก้วผิวอาจ ราคาต า่สุด
1,000.00                       1,000.00                      

23 จ้างเหมาบริการเก็บค่าน ่าประปา ม.11 1,000.00        เฉพาะเจาะจง นายบุญสี  พิมสารี นายบุญสี  พิมสารี ราคาต า่สุด
1,000.00                       1,000.00                      

24 จ้างเหมาท่าป้ายโครงการประเพณีลอยกระทง 2,250.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านฟุ้งฟ้าซิลค์สกรีน  ร้านฟุ้งฟ้าซิลค์สกรีน ราคาต า่สุด

2,250.00                       2,250.00                      



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ

วันที ่ 2  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 

25 จ้างซ่อมแซมเครื องคอมพิวเตอร์ 500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบุตรอินทร์คอมพิวเตอร์ ร้านบุตรอินทร์คอมพิวเตอร์ ราคาต า่สุด
500.00                          500.00                         

26 จ้างท่ากระทง 2,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสายสุรีย์ นางสาวสายสุรีย์ ราคาต า่สุด
2,000.00                       2,000.00                      

27 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข2713 2,306.92        เฉพาะเจาะจง บจก.พี น้องเพชรออโต้ บจก.พี น้องเพชรออโต้ ราคาต า่สุด
2,306.92                       2,306.92                      

28 จ้างเหมาท่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธก์ารเก็บ 8,640.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านฟุ้งฟ้าซิลค์สกรีน  ร้านฟุ้งฟ้าซิลค์สกรีน ราคาต า่สุด

ภาษี จ่านวน 8 ป้าย 8,640.00                       8,640.00                      

29 จ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม จ่านวน 20 เล่ม 2,140.00        เฉพาะเจาะจง วพีี ก๊อปปี้ วพีี ก๊อปปี้ ราคาต า่สุด
2,140.00                       2,140.00                      

30 จ้างต่ออายุโดเมน เวบ็ไซต์ อบต. 8,500.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ก่าพรโซลูชั น บจก.ก่าพรโซลูชั น ราคาต า่สุด
8,500.00                       8,500.00                      

31 ซื อน ่าดื ม 4,907.00        เฉพาะเจาะจง สาครน ่าดื ม สาครน ่าดื ม ราคาต า่สุด
4,907.00                       4,907.00                      

32 ซื อวสัดุส่านักงาน 4,688.00        เฉพาะเจาะจง ร้านประมวลวทิยา ร้านประมวลวทิยา ราคาต า่สุด
4,688.00                       4,688.00                      

33 ซื ออาหารวา่งและเครื องดื มโครงการลอยกระทง 4,186.00        เฉพาะเจาะจง ร้านธเนศพลถ ่าเจริญ ร้านธเนศพลถ ่าเจริญ ราคาต า่สุด
4,186.00                       4,186.00                      

34 ซื อวสัดุในการจัดสถานที โครงการลอยกระทง 15,678.00      เฉพาะเจาะจง ร้านธเนศพลถ ่าเจริญ ร้านธเนศพลถ ่าเจริญ ราคาต า่สุด
15,678.00                     15,678.00                    

35 ซื อพลุสี 2,100.00        เฉพาะเจาะจง ร้านธเนศพลถ ่าเจริญ ร้านธเนศพลถ ่าเจริญ ราคาต า่สุด
2,100.00                       2,100.00                      

36 ซื อวสัดุคอมพิวเตอร์ 4,290.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบุตรอินทร์คอมพิวเตอร์ ร้านบุตรอินทร์คอมพิวเตอร์ ราคาต า่สุด
4,290.00                       4,290.00                      



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ

วันที ่ 2  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 

37 ซื อวสัดุส่านักงาน 13,435.00      เฉพาะเจาะจง ร้านประมวลวทิยา ร้านประมวลวทิยา ราคาต า่สุด
13,435.00                     13,435.00                    

38 ซื อวสัดุส่านักงาน 1,110.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านฟุ้งฟ้าซิลค์สกรีน  ร้านฟุ้งฟ้าซิลค์สกรีน ราคาต า่สุด

1,110.00                       1,110.00                      

39 ซื อวสัดุส่านักงาน 360.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประมวลวทิยา ร้านประมวลวทิยา ราคาต า่สุด
360.00                          360.00                         

40 ซื อวสัดุงานบ้านงานครัว 5,134.00        เฉพาะเจาะจง ร้านประมวลวทิยา ร้านประมวลวทิยา ราคาต า่สุด
5,134.00                       5,134.00                      

41 ซื อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั ง 14,720.00      เฉพาะเจาะจง บึงกาฬผ้าม่าน บึงกาฬผ้าม่าน ราคาต า่สุด
14,720.00                     14,720.00                    

42 ซื ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 142,214.52    เฉพาะเจาะจง อสค. อสค. ราคาต า่สุด
142,214.52                   142,214.52                  

43 ซื ออาหารเสริม (นม) ศูนพ์พัฒนาเด็กเล็ก 22,826.58      เฉพาะเจาะจง อสค. อสค. ราคาต า่สุด
22,826.58                     22,826.58                    



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

007/2563
4-พ.ย.-62

008/2563
4-พ.ย.-62

009/2563
6-พ.ย.-62

010/2563
6-พ.ย.-62

011/2563
6-พ.ย.-62

012/2563
6-พ.ย.-62

013/2563
20-พ.ย.-62
014/2563
20-พ.ย.-62
015/2563
20-พ.ย.-63
016/2563
20-พ.ย.-63
009/2563
1-พ.ย.-62

010/2563
1-พ.ย.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ

วันที ่ 2  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ

วันที ่ 2  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 

011/2563
1-พ.ย.-62

012/2563
1-พ.ย.-62

013/2563
4-พ.ย.-62

014/2563
4-พ.ย.-62

015/2563
12-พ.ย.-62

016/2563
19-พ.ย.-62
017/2563
19-พ.ย.-62
018/2563
22-พ.ย.-62
009/2563
1-พ.ย.-62

010/2563
1-พ.ย.-62

011/2563
1-พ.ย.-62

012/2563
1-พ.ย.-62



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ

วันที ่ 2  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 

013/2563
4-พ.ย.-62

014/2563
4-พ.ย.-62

015/2563
12-พ.ย.-62

016/2563
19-พ.ย.-62
017/2563
19-พ.ย.-62
018/2563
22-พ.ย.-62
008/2563
5-พ.ย.-62

011/2563
5-พ.ย.-62

012/2563
5-พ.ย.-62

013/2563
6-พ.ย.-62

014/2563
6-พ.ย.-62

015/2563
11-พ.ย.-62



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ

วันที ่ 2  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 

016/2563
18-พ.ย.-62

017/2563
20-พ.ย.-62
018/2563
20-พ.ย.-63
019/2563
27-พ.ย.-62
020/2563
27-พ.ย.-62
001/2563
1-พ.ย.-62

002/2563
1-พ.ย.-62


