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

1 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 3,330.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เหรียญทอง บจก.เหรียญทอง ราคาต่ าสุด 016/2564
3,330.00                       3,330.00                      2-ธ.ค.-63

2 ซ้ือน้ าด่ืม 9,034.00         เฉพาะเจาะจง สาครน้ าด่ืม สาครน้ าด่ืม ราคาต่ าสุด 017/2564
9,034.00                       9,034.00                      2-ธ.ค.-63

3 ซ้ืออาหารประชุมสภาวสิามัญ 1,500.00         เฉพาะเจาะจง นายสุพล นายสุพล ราคาต่ าสุด 018/2564
1,500.00                       1,500.00                      2-ธ.ค.-63

4 ซ้ือพานพุม่ดอกไม้สด ร.9 1,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋ดอกไม้สด ร้านเก๋ดอกไม้สด ราคาต่ าสุด 020/2564
1,500.00                       1,500.00                      2-ธ.ค.-63

5 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ 27,200.00       เฉพาะเจาะจง อูศ่รีเมืองทองโฮมช่าง อูศ่รีเมืองทองโฮมช่าง ราคาต่ าสุด 021/2564
ทะเบียน บก 80-2778 27,200.00                     27,200.00                    16-ธ.ค.-63

6 ซ้ือวสัดุส านักงน (คลัง) 4,320.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บุตรอินทร์ หจก.บุตรอินทร์ ราคาต่ าสุด 022/2564
4,320.00                       4,320.00                      19-ธ.ค.-63

7 ซ้ือวสัดุส านักงาน (ศึกษา) 12,250.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บุตรอินทร์ หจก.บุตรอินทร์ ราคาต่ าสุด 023/2564
12,250.00                     12,250.00                    25-ธ.ค.-63

8 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (คลัง) 9,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บุตรอินทร์ หจก.บุตรอินทร์ ราคาต่ าสุด 024/2564
9,200.00                       9,200.00                      25-ธ.ค.-63

9 ซ้ือน้ าด่ืมโครงการรณรงค์ปอ้งกนัอบุติัเหตุช่วง 144.00            เฉพาะเจาะจง ร้านสาครน้ าด่ืม ร้านสาครน้ าด่ืม ราคาต่ าสุด 025/2564
ปใีหม่ 144.00                          144.00                         25-ธ.ค.-63

10 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองด่ืมโครงการรณรงค์ 4,060.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสร้อยไพศาล ร้านสร้อยไพศาล ราคาต่ าสุด 026/2564
ป้องกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 4,060.00                       4,060.00                      25-ธ.ค.-64

11 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน บก 80-2778 12,600.00       เฉพาะเจาะจง อูว่รีะพงษ์การช่าง อูว่รีะพงษ์การช่าง ราคาต่ าสุด 035/2564
12,600.00                     12,600.00                    17-ธ.ค.-63

12 จ้างท าป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านฟุง้ฟ้า ร้านฟุง้ฟ้า ราคาต่ าสุด 036/2564
ช่วงปีใหม่ 1,200.00                       1,200.00                      25-ธ.ค.-63

13 จ้างเหมาพนักงานประจ ารถบรรทุกขยะ 8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายแสวง แสงค า นายแสวง แสงค า ราคาต่ าสุด 037/2564
8,000.00                       8,000.00                      30-ธ.ค.-63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2563
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ

วันที ่ 4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564
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14 จ้างเหมาระบบประปาหมูบ่้าน ม.11 6,000.00         เฉพาะเจาะจง นายต๊ะ ศณีแก่นกูด๊ นายต๊ะ ศรีแก่นกูด๊ ราคาต่ าสุด 038/2564
6,000.00                       6,000.00                      30-ธ.ค.-63

15 จ้างเหมาดูแลระบบน้ าประปาหมูบ่้าน ม.5 6,000.00         เฉพาะเจาะจง นายค าภา สีทอง นายค าภา สีทอง ราคาต่ าสุด 039/2564
6,000.00                       6,000.00                      30-ธ.ค.-63

16 จ้างเหมาพนักงานประจ ารถการแพทยฉ์ุกเฉิน 30,000.00       เฉพาะเจาะจง นางประวอน ยกุตะวนั นางประวอน ยกุตะวนั ราคาต่ าสุด 040/2564
30,000.00                     30,000.00                    30-ธ.ค.-63

17 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ส าเร็จรูป ม.9 299,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.สิทธาจารย์ หจก.สิทธาจารย ์ ราคาต่ าสุด 001/2564
299,000.00                   299,000.00                  14-ธ.ค.-63

18 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ส าเร็จรูป ม.12 389,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.สิทธาจารย์ หจก.สิทธาจารย ์ ราคาต่ าสุด 002/2564
389,000.00                   389,000.00                  ราคาต่ าสุด 14-ธ.ค.-63

19 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ส าเร็จรูป ม.4 312,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.สิทธาจารย์ หจก.สิทธาจารย ์ ราคาต่ าสุด 003/2564
312,000.00                   312,000.00                  14-ธ.ค.-63

20 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง ม.2 40,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสวทิยพ์ัสดุ ร้านสวทิยพ์ัสดุ ราคาต่ าสุด 004/2564
40,000.00                     40,000.00                    16-ธ.ค.-63

21 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 342,410.04     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น สหกรณ์โคนมขอนแก่น ราคาต่ าสุด 007/2564
342,410.04                   342,410.04                  30-ธ.ค.-63

22 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 50,988.42       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น สหกรณ์โคนมขอนแก่น ราคาต่ าสุด 008/2564
50,988.42                     50,988.42                    30-ธ.ค.-64


