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

1 ซ้ือน้ าด่ืม 7,094.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสาครน้ าด่ืม ร้านสาครน้ าด่ืม ราคาต่ าสุด 001/2564
7,094.00                       7,094.00                      5-ต.ค.-63

2 ซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด 1,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋ดอกไม้สด ร้านเก๋ดอกไม้สด ราคาต่ าสุด 002/2564
1,500.00                       1,500.00                      7-ต.ค.-63

3 ซ้ืออาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 986.00            เฉพาะเจาะจง นางสร้อย ไพศาล นางสร้อย ไพศาล ราคาต่ าสุด 003/2564
986.00                         12-ต.ค.-63

4 ซ้ือถ้วยรางวลัและสายสะพาย 4,800.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเนวีช่็อป ร้านเนวีช่็อป ราคาต่ าสุด 004/2564
4,800.00                       4,800.00                      19-ต.ค.-63

5 ซ้ือพานพุม่ดอกไม้สด 1,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋ดอกไม้สด ร้านเก๋ดอกไม้สด ราคาต่ าสุด 005/2564
1,000.00                       1,000.00                      19-ต.ค.-63

6 ซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด (วนัปิยะมหาราช) 1,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋ดอกไม้สด ร้านเก๋ดอกไม้สด ราคาต่ าสุด 006/2564
1,500.00                       1,500.00                      19-ต.ค.-63

7 ซ้ือพลุสี 1,050.00          เฉพาะเจาะจง ร้านธเนศพล ร้านธเนศพล ราคาต่ าสุด 007/2564
1,050.00                       1,050.00                      22-ต.ค.-63

8 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร่ี) 3,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านศิริชัยมอเตอร์ ร้านศิริชัยมอเตอร์ ราคาต่ าสุด 009/2564
3,500.00                       3,500.00                      27-ต.ค.-63

9 จ้างเหมาดูแลระบบน้ าประปา ม.5 6,000.00          เฉพาะเจาะจง นายค าภา สีทอง นายค าภา สีทอง ราคาต่ าสุด 001/2564
6,000.00                       6,000.00                      30-ก.ย.-63

10 จ้างเหมาดูแลระบบน้ าประปา ม.11 6,000.00          เฉพาะเจาะจง นายต๊ะ ศรีแก่นกูด นายต๊ะ ศรีแก่นกูด ราคาต่ าสุด 002/2564
6,000.00                       6,000.00                      30-ก.ย.-63

11 จ้างเหมาพนักงานประจ ารถการแพทยฉ์ุกเฉิน (EMS) 30,000.00        เฉพาะเจาะจง นางประวอน ยตุตะวนั นางประวอน ยตุตะวนั ราคาต่ าสุด 003/2564
30,000.00                     30,000.00                    30-ก.ย.-63

12 จ้างเหมาพนักงานประจ ารถขยะ 8,000.00          เฉพาะเจาะจง นายแสวง แสงค า นายแสวง แสงค า ราคาต่ าสุด 004/2564
8,000.00                       8,000.00                      30-ก.ย.-64

13 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 12,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านวรีะวงษ์ การช่าง ร้านวรีะพงษ์ การช่าง ราคาต่ าสุด 005/2564
12,200.00                     12,200.00                    12-ต.ค.-63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2563
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ
วันที ่ 2  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563
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14 จ้างท าป้ายลงทะเบียนผู้สูงอายุ 520.00            เฉพาะเจาะจง ร้านฟุง้ฟ้า ร้านฟุง้ฟ้า ราคาต่ าสุด 006/2564
520.00                          520.00                         12-ต.ค.-63

15 จ้างท าป้ายโครงการลอยกระทง 2,700.00          เฉพาะเจาะจง ร้านฟุง้ฟ้า ร้านฟุง้ฟ้า ราคาต่ าสุด 007/2564
2,700.00                       2,700.00                      15-ต.ค.-63

16 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียงโครงการสืบสานประเพณี 3,000.00          เฉพาะเจาะจง นายธรีะพัฒน์ สุวรรณมงคล นายธรีะพัฒน์ สุวรรณมงคล ราคาต่ าสุด 008/2564
ลอยกระทง 3,000.00                       3,000.00                      21-ต.ค.-63

17 จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานทีโ่ครงการลอยกระทง 5,000.00          เฉพาะเจาะจง นายทพงศรี อุทรัง นายทพงฅศรี อุทรัง ราคาต่ าสุด 009/2564
5,000.00                       5,000.00                      21-ต.ค.-64

18 จ้างเหมาท ากระทงตามโครงการสืบสานประเพณี 2,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.ปริณดา เชือ่ค าจันทร์ น.ส.ปริณดา เชือ่ค าจันทร์ ราคาต่ าสุด 010/2564
ลอยกระทง 2,000.00                       2,000.00                      26-ต.ค.-63

19 จ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 1,738.00          เฉพาะเจาะจง ร้านวพีีก๊อปปี้ ร้านวพีีก๊อปปี้ ราคาต่ าสุด 013/2564
1,738.00                       1,738.00                      27-ต.ค.-63

20 จ้างเหมาอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 6,000.00          เฉพาะเจาะจง นายจีรวฒัน์ อิว้ชุมแสง นายจีรวฒัน์ อิว้ชุมแสง ราคาต่ าสุด 014/2564
(โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง) 6,000.00                       6,000.00                      27-ต.ค.-63

21 จ้างเหมาอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล 10,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวจิิตตรี โทขันธ์ นางสาวสาวจิิตตรี โทขันธ์ ราคาต่ าสุด 015/2564
(โครงการลอยกระทง) 10,500.00                     10,500.00                    27-ต.ค.-63

22 จ้างเหมาค่าบริการโดเมนเนมและค่าเช่าพืน้ที่ 9,500.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ก าพรโซลูชัน่ บจก.ก าพรโซลูชัน่ ราคาต่ าสุด 016/2564
เวบ็ไซต์ 9,500.00                       9,500.00                      30-ต.ค.-63

23 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบน้ าประปา ม.11 6,000.00          เฉพาะเจาะจง นายต๊ะ ศรีแก่นกูด นายต๊ะ ศรีแก่นกูด ราคาต่ าสุด 017/2564
6,000.00                       6,000.00                      30-ต.ค.-63

24 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบน้ าประปา ม.5 6,000.00          เฉพาะเจาะจง นายค าภา สีทอง นายค าภา สีทอง ราคาต่ าสุด 018/2564
6,000.00                       6,000.00                      30-ต.ค.-63

25 จ้างเหมาพนักงานประจ ารถบรรทุกขยะ พ.ย.63 8,000.00          เฉพาะเจาะจง นายแสวง แสงค า นายแสวง แสงค า ราคาต่ าสุด 019/2564
8,000.00                       8,000.00                      30-ต.ค.-63

26 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ ารถยนต์ฉุกเฉิน 30,000.00        เฉพาะเจาะจง นางประวอน ยตุตะวนั นางประวอน ยตุตะวนั ราคาต่ าสุด 020/2564
30,000.00                     30,000.00                    30-ต.ค.-63
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27 ซ้ืออาหารเสริมนมโรงเรียนส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็ก 16,186.40        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น สหกรณ์โคนมขอนแก่น ราคาต่ าสุด 1/2564
เล็ก (นมชนิดถุง) 16,186.40                     16,186.40                    30-ก.ย.-63

28 ซ้ืออาหารเสริมนมโรงเรียนทีอ่ยูใ่นความรับผิด 108,701.60      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น สหกรณ์โคนมขอนแก่น ราคาต่ าสุด

ชอบของ อบต.ถ้ าเจริญ (นมชนิดถุง) 108,701.60                   108,701.60                  

29 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 135,645.72      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น สหกรณ์โคนมขอนแก่น ราคาต่ าสุด 003/2564
135,645.72                   135,645.72                  30-ต.ค.-63

30 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 20,199.06        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น สหกรณ์โคนมขอนแก่น ราคาต่ าสุด 004/2564
20,199.06                     20,199.06                    30-ต.ค.-63

31 เช่าทีดิ่นจ านวน 12 เดือนๆละ 5000 บาท 60,000.00        เฉพาะเจาะจง นายทองแดง สาริพร นายทองแดง สาริพร ราคาต่ าสุด 001/2564
60,000.00                     60,000.00                    30-ก.ย.-63

32 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 42,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านกอ๊ปปีไ้ลน์ โอเอ & ซัพพลาย ร้านก๊อปปี้ไลน์ โอเอ & ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 002/2564
42,000.00                     42,000.00                    30-ก.ย.-63


