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

1 ซ้ือน้ าด่ืม (ส่งมอบ 6 ม.ค.64) 7,713.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสาครน้ าด่ืม ร้านสาครน้ าด่ืม ราคาต่ าสุด 027/2564
7,713.00                       7,713.00                      4-ม.ค.-64

2 ซ้ือธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ประจ าพระองค์ ร.10 4,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านประมวล ร้านประมวล ราคาต่ าสุด 028/2564
4,500.00                       4,500.00                      12-ม.ค.-64

3 ซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 680.00            เฉพาะเจาะจง ร้านฟุง้ฟ้า ร้านฟุง้ฟ้า ราคาต่ าสุด 029/2564
680.00                          680.00                         12-ม.ค.-64

4 ซ้ือวสัดุส านักงาน (กองการศึกษา) 220.00            เฉพาะเจาะจง ร้านประมวล ร้านประมวล ราคาต่ าสุด 030/2564
220.00                          220.00                         13-ม.ค.-64

5 ซ้ือวสัดุส านักงาน (ส านักปลัด) 17,958.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุตรอินทร์ หจก.บุตรอินทร์ ราคาต่ าสุด 031/2564
17,958.00                     17,958.00                    15-ม.ค.-64

6 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) 5,139.00          เฉพาะเจาะจง หจก.บุตรอินทร์ หจก.บุตรอินทร์ ราคาต่ าสุด 032/2564
5,139.00                       5,139.00                      15-ม.ค.-64

7 ซ้ือแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 4740 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ราคาต่ าสุด 033/2564
4,740.00                       4,740.00                      15-ต.ค.-64

8 ซ้ือแบตเตอร่ีรถด า ทะเบียน กก 3546 2,800.00          เฉพาะเจาะจง ศิริชัยมอเตอร์ ศิริชัยมอเตอร์ ราคาต่ าสุด 034/2564
2,800.00                       2,800.00                      18-ม.ค.-64

9 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 3,130.00          เฉพาะเจาะจง ร้านประมวลวทิยา ร้านประมวลวทิยา ราคาต่ าสุด 035/2564
3,130.00                       3,130.00                      19-ม.ค.-64

10 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 6,610.00          เฉพาะเจาะจง หจก.บุตรอินทร์ หจก.บุตรอินทร์ ราคาต่ าสุด 036/2564
6,610.00                       6,610.00                      26-ม.ค.-64

11 ซ้ือวสัดุประปา 24,446.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เหรียญทอง บจก.เหรียญทอง ราคาต่ าสุด 037/2564
24,446.00                     24,446.00                    28-ม.ค.-64

12 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 53,497.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เหรียญทอง บจก.เหรียญทอง ราคาต่ าสุด 038/2564
53,497.00                     53,497.00                    28-ม.ค.-64

13 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า บก-6151 80,000.00        เฉพาะเจาะจง อูว่รีะพงษ์การช่าง อูว่รีะพงษ์การช่าง ราคาต่ าสุด 041/2564
80,000.00                     80,000.00                    15-ม.ค.-64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2564
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ

วันที ่ 1  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564
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14 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง บก-6151 6,498.11          เฉพาะเจาะจง บจก.อีซุซุ บึงกาฬ บจก.อีซุซุ บึงกาฬ ราคาต่ าสุด 043/2564
6,498.11                       6,498.11                      26-ม.ค.-64

15 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข-1159 4,852.99          เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า บจก.โตโยต้า ราคาต่ าสุด 044/2564
4,852.99                       4,852.99                      26-ม.ค.-64

16 จ้างเหมาพนักงานรถกูช้ีพ 30,000.00        เฉพาะเจาะจง นายณัฐการ พรมวเิศษ นายณัฐการ พรมวเิศษ ราคาต่ าสุด 045/2564
30,000.00                     30,000.00                    29-ม.ค.-64

17 จ้างเหมาดูแลระบบน้ าประปา ม.11 6,000.00          เฉพาะเจาะจง นายต๊ะ ศรีแก่นกูด๊ นายต๊ะ ศรีแก่นกูด๊ ราคาต่ าสุด 046/2564
6,000.00                       6,000.00                      29-ม.ค.-64

18 จ้างเหมาพนักงานดูแลระบบประปา ม.5 6,000.00          เฉพาะเจาะจง นายค าภา สีทอง นายค าภา สีทอง ราคาต่ าสุด 047/2564
6,000.00                       6,000.00                      29-ม.ค.-64

19 จ้างเหมาพนักงานประจ ารถบรรทุกขยะ 8,000.00          เฉพาะเจาะจง นายแสวง แสงค า นายแสวง แสงค า ราคาต่ าสุด 048/2564
8,000.00                       8,000.00                      29-ม.ค.-64

20 ซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตรบ้านโคกงาม ม.6 76,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสวทิยพ์ัสดุ ร้านสวทิยพ์ัสดุ ราคาต่ าสุด 005/2564
(เส้นเตาเผาขยะ) 76,000.00                     76,000.00                    8-ม.ค.-64

21 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านทรัพยอ์ุดม ม.11 180,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสวทิยพ์ัสดุ ร้านสวทิยพ์ัสดุ ราคาต่ าสุด 006/2564
180,000.00                   180,000.00                  8-ม.ค.-64

22 จ้างซ่อมแซมห้องประชุม ห้องท างาน 62,000.00        เฉพาะเจาะจง นายพลพล นายพลพล ราคาต่ าสุด 007/2564
อบต.ถ้ าเจริญ 62,000.00                     62,000.00                    11-ม.ค.-64

23 จ้างเสริมผิวจราจรแอลฟัลต์คอนกรีต 199,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สิทธาจารย์ หจก.สิทธาจารย์ ราคาต่ าสุด 008/2564

บ้านศรีนาวา หมูท่ี ่5 199,500.00                   199,500.00                  27-ม.ค.-64

24 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร ม.1 72,000.00        เฉพาะเจาะจง ส.ทรัพยรุ่์งเรืองกิจแทรกเตอร์ ส.ทรัพยรุ่์งเรืองกิจแทรกเตอร์ ราคาต่ าสุด 009/2564

(เส้นทางไปนาลุงอ่ า) 72,000.00                     72,000.00                    29-ม.ค.-64

25 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร ม.1 54,000.00        เฉพาะเจาะจง ส.ทรัพยรุ่์งเรืองกิจแทรกเตอร์ ส.ทรัพยรุ่์งเรืองกิจแทรกเตอร์ ราคาต่ าสุด 010/2564

(เส้นทางแยกวดัป่าถ้ าจ้อง) 54,000.00                     54,000.00                    29-ม.ค.-64

26 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร ม.1 39,000.00        เฉพาะเจาะจง ส.ทรัพยรุ่์งเรืองกิจแทรกเตอร์ ส.ทรัพยรุ่์งเรืองกิจแทรกเตอร์ ราคาต่ าสุด 011/2564
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(เส้นทางแยกบ้านนายสมไพร) 39,000.00                     39,000.00                    29-ม.ค.-64

27 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร ม.1 54,000.00        เฉพาะเจาะจง ส.ทรัพยรุ่์งเรืองกิจแทรกเตอร์ ส.ทรัพยรุ่์งเรืองกิจแทรกเตอร์ ราคาต่ าสุด 012/2564

(เส้นทางแยกสวนยางนายแสวง) 54,000.00                     54,000.00                    29-ม.ค.-64

28 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร ม.1 79,800.00        เฉพาะเจาะจง ส.ทรัพยรุ่์งเรืองกิจแทรกเตอร์ ส.ทรัพยรุ่์งเรืองกิจแทรกเตอร์ ราคาต่ าสุด 013/2564

(เส้นทางแยกสวนยางนายบ ารุง) 79,800.00                     79,800.00                    2901/2564


