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

1 ซ้ือน้ าด่ืม 6,691.00         เฉพาะเจาะจง สาครน้ าด่ืม สาครน้ าด่ืม ราคาต่ าสุด 010/2564
6,691.00                       6,691.00                      3-พ.ย.-63

2 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 3,736.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประมวลวทิยา ร้านประมวลวทิยา ราคาต่ าสุด 011/2564
3,736.00                       3,736.00                      3-พ.ย.-63

3 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (คลัง) 9,070.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บุตรอินทร์ หจก.บุตรอินทร์ ราคาต่ าสุด 012/2564
9,070.00                       9,070.00                      10-พ.ย.-63

4 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (สป.) 7,820.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บุตรอินทร์ หจก.บุตรอินทร์ ราคาต่ าสุด 013/2564
7,820.00                       7,820.00                      10-พ.ย.-63

5 ซ้ือวสัดุส านักงาน (คลัง) 17,230.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บุตรอินทร์ หจก.บุตรอินทร์ ราคาต่ าสุด 014/2564
17,230.00                     17,230.00                    10-พ.ย.-63

6 ซ้ือถ้วยรางวลัตามโครงการแจ่งขันกีฬาเยาวชน 10,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเนวีช่้อป ร้านเนวีช่้อป ราคาต่ าสุด 015/2564
10,900.00                     10,900.00                    23-พ.ย.-63

7 จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง 9,205.21         เฉพาะเจาะจง บจก.พีน่้องเพชรออโต้ บจก.พีน่้องเพชรออโต้ ราคาต่ าสุด 021/2564
กข 2713 9,205.21                       9,205.21                      9-พ.ย.-63

8 จ้างท าตรายางชือ่/ต าแหน่ง รองปลัด (คลัง) 960.00            เฉพาะเจาะจง ร้านฟุง้ฟ้า ร้านฟุง้ฟ้า ราคาต่ าสุด 022/2564
960.00                          960.00                         12-พ.ย.-63

9 จ้างท าตรายาง ชือ่/ต าแหนง่รองปลัด (สป.) 960.00            เฉพาะเจาะจง ร้านฟุง้ฟ้า ร้านฟุง้ฟ้า ราคาต่ าสุด 023/2564
960.00                          960.00                         12-พ.ย.-63

10 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์และคอมพิวเตอร์ 2,500.00         เฉพาะเจาะจง เอส.เอส.ซี เอส.เอส.ซี ราคาต่ าสุด 024/2564
2,500.00                       2,500.00                      18-พ.ย.-63

11 จ้างท าป้ายโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน 2,700.00         เฉพาะเจาะจง ร้านฟุง้ฟ้า ร้านฟุง้ฟ้า ราคาต่ าสุด 025/2564
2,700.00                       2,700.00                      18-พ.ย.-63

12 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน 5,000.00         เฉพาะเจาะจง นายจินดา ดีปาน นายจินดา ดีปาน ราคาต่ าสุด 026/2564
5,000.00                       5,000.00                      23-พ.ย.-64

13 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียงตามโครงการแข่งขันกีฬา 7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธรีะพัฒน์ สุวรรณมงคล นายธรีะพัฒน์ สุวรรณมงคล ราคาต่ าสุด 027/2564
เยาวชน 7,000.00                       7,000.00                      23-พ.ย.-63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2563
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ

วันที ่ 1  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563
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14 จ้างเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มี 6,360.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวจิิตตรี โทขันธ์ นางสาวสาวจิิตตรี โทขันธ์ ราคาต่ าสุด 028/2564
แอลกอฮอลล์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน 6,360.00                       6,360.00                      23-พ.ย.-63

15 จ้างเหมาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมตามโครงการ 4,240.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวจิิตตรี โทขันธ์ นางสาวสาวจิิตตรี โทขันธ์ ราคาต่ าสุด 029/2564
แข่งขันกีฬาเยาวชน 4,240.00                       4,240.00                      23-พ.ย.-63

16 จ้างเหมาวงดุริยางค์ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน 6,000.00         เฉพาะเจาะจง นางมณีวรรณ สมานทรัพย์ นางมณีวรรณ สมานทรัพย์ ราคาต่ าสุด 030/2564
6,000.00                       6,000.00                      24-พ.ย.-63

17 จ้างเหมาพนักงานประจ ารถฉุกเฉิน 30,000.00       เฉพาะเจาะจง นางประวอน ยกุตะวนั นางประวอน ยกุตะวนั ราคาต่ าสุด 031/2564
30,000.00                     30,000.00                    30-พ.ย.-63

18 จ้างเหมาดูแลระบบน้ าประปาหมูบ่้าน ม.11 6,000.00         เฉพาะเจาะจง นายต๊ะ ศรีแก่นกูด นายต๊ะ ศรีแก่นกูด๊ ราคาต่ าสุด 032/2564
6,000.00                       6,000.00                      30-พ.ย.-63

19 จ้างเหมาพนักงานดูแลระบบน้ าประปาหมูบ่้าน ม.5 6,000.00         เฉพาะเจาะจง นายค าภา สีทอง นายค าภา สีทอง ราคาต่ าสุด 033/2564
6,000.00                       6,000.00                      30-พ.ย.-63

20 จ้างเหมาพนักงานประจ ารถบรรทุกขยะ 8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายแสวง แสงค า นายแสวง แสงค า ราคาต่ าสุด 034/2564
8,000.00                       8,000.00                      30-พ.ย.-64

21 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ศพด. 16,996.14       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น สหกรณ์โคนมขอนแก่น ราคาต่ าสุด 005/2564
16,996.14                     16,996.14                    30-พ.ย.-63

22 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 114,136.68     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น สหกรณ์โคนมขอนแก่น ราคาต่ าสุด 006/2564
114,136.68                   114,136.68                  30-พ.ย.-63


