
ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสวาง ม.3 36,500.00      36,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก. พ.ีท.ีโอ. หจก. พ.ีท.ีโอ. ราคาต่ าสุด 001/2563
36,500.00                     36,500.00                    18-ต.ค.-62

2 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านทรัพยอ์ุดม ม.11 239,400.00    239,400.00      เฉพาะเจาะจง หจก. พ.ีท.ีโอ. หจก. พ.ีท.ีโอ. ราคาต่ าสุด 002/2563
239,400.00                   239,400.00                  18-ต.ค.-62

3 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง ม.2 139,000.00    139,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก. พ.ีท.ีโอ. หจก. พ.ีท.ีโอ. ราคาต่ าสุด 003/2563
(เส้นนายบันเทิง) 139,000.00                   139,000.00                  18-ต.ค.-62

4 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง ม.2 133,000.00    133,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก. พ.ีท.ีโอ. หจก. พ.ีท.ีโอ. ราคาต่ าสุด 004/2563
(เส้นบ้านนายวชิิต-พ่อบุญรอด) 133,000.00                   133,000.00                  18-ต.ค.-62

5 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านถ้ าเจริญ ม.1 205,500.00    205,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก. พ.ท.ีโอ. หจก. พ.ท.ีโอ. ราคาต่ าสุด 006/2563
(เส้นบ้านนายเวนิ) 205,500.00                   205,500.00                  22-ต.ค.-62

6 จ้างเหมาระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน (EMS) 30,000.00      เฉพาะเจาะจง นางประวอน  ยตุตะวนั นางประวอน  ยตุตะวนั ราคาต่ าสุด 001/2563
30,000.00                     30,000.00                    1-ต.ค.-62

7 จ้างเหมาบริการเก็บค่าน้ าประปา ม.11 1,000.00        เฉพาะเจาะจง นายบุญสี  พิมสารี นายบุญสี  พิมสารี ราคาต่ าสุด 002/2563
1,000.00                       1,000.00                      1-ต.ค.-62

8 จ้างเหมาบริการเก็บค่าน้ าประปา ม.5 1,000.00        เฉพาะเจาะจง นายส ารวย  แก้วผิวอาจ นายส ารวย  แก้วผิวอาจ ราคาต่ าสุด 003/2563
1,000.00                       1,000.00                      1-ต.ค.-62

9 จ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 3,850.00        เฉพาะเจาะจง วพีี ก๊อปปี้ วพีี ก๊อปปี้ ราคาต่ าสุด 005/2563
3850 3850 4-ต.ค.-63

10 จ้างท าตรายาง (รองปลัด) 550.00           เฉพาะเจาะจง บจก. เรนโบว ์บึงกาฬ บจก. เรนโบว ์บึงกาฬ ราคาต่ าสุด 006/2563
550.00                          550.00                         9-ต.ค.-62

11 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 1,700.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.นชลณิภา  บุญประกอบ น.ส.นชลณิภา  บุญประกอบ ราคาต่ าสุด 007/2563
1,700.00                       1,700.00                      15-ต.ค.-62

12 จ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 2,040.00        เฉพาะเจาะจง วพีี ก๊อปปี้ วพีี ก๊อปปี้ ราคาต่ าสุด 008/2563
2,040.00                       2,040.00                      17-ต.ค.-62

13 ซ้ือน้ าด่ืม 7,450.00        เฉพาะเจาะจง สาครน้ าด่ืม สาครน้ าด่ืม ราคาต่ าสุด 001/2563
7,450.00                       7,450.00                      1-ต.ค.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2562
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ
วันที ่ 1  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2562
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วันที ่ 1  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 

14 ซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด 1,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพรเทพหีบศพ ร้านพรเทพหีบศพ ราคาต่ าสุด 003/2563
1,000.00                       1,000.00                      9-ต.ค.-62

15 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่งรถกูช้ีพ  2,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศิริชัยมอเตอร์ ร้านศิริชัยมอเตอร์ ราคาต่ าสุด 004/2563
ทะเบียน กข-1159 บึงกาฬ 2,500.00                       2,500.00                      17-ต.ค.-62

16 ซ้ือผ้าม่านพร้อมติดต้ัง 7,176.00        เฉพาะเจาะจง บึงกาฬผ้าม่าน บึงกาฬผ้าม่าน ราคาต่ าสุด 005/2563
7,176.00                       7,176.00                      18-ต.ค.-62

17 ซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด วนัปิยะมหาราช 1,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพรเทพหีบศพ ร้านพรเทพหีบศพ ราคาต่ าสุด 006/2563
1,000.00                       1,000.00                      18-ต.ค.-62

18 ซ้ือถ้วยรางวลัและสายสะพาย 4,350.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเนวี ่ช็อป ร้านเนวี ่ช็อป ราคาต่ าสุด 007/2563
4,350.00                       4,350.00                      30-ต.ค.-62


