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

1 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า 14,007.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแสงตะวนั 77 ร้านแสงตะวนั 77 ราคาต่ าสุด 039/2564
14,007.00                     14,007.00                    3-ก.พ.-64

2 ซ้ือน้ าด่ืม 4,820.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสาครน้ าด่ืม ร้านสาครน้ าด่ืม ราคาต่ าสุด 041/2564
4,820.00                       4,820.00                      4-ก.พ.-64

3 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) 8,200.00          เฉพาะเจาะจง หจก.บุตรอินทร์ หจก.บุตรอินทร์ ราคาต่ าสุด 042/2564
8,200.00                       8,200.00                      16-ก.พ.-64

4 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า 75,775.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแสงตะวนั 77 ร้านแสงตะวนั 77 ราคาต่ าสุด 043/2564
75,775.00                     75,775.00                    19-ก.พ.-64

5 ซ้ืออาหารประชุมสภา 1,500.00          เฉพาะเจาะจง นายสุพล ตรีรัตน์ นายสุพล ตรีรัตน์ ราคาต่ าสุด 044/2564
1,500.00                       1,500.00                      22-ก.พ.-64

6 ซ้ืออาหารวา่งวนัประชุมสภา 285.00             เฉพาะเจาะจง นางสร้อย ไพศาล นางสร้อย ไพศาล ราคาต่ าสุด 045/2564
285.00                          285.00                         22-ก.พ.-64

7 จ้างท าป้ายโครงการธนาคารขยะหมูบ่้าน 490 เฉพาะเจาะจง ร้านฟุง้ฟ้า ร้านฟุง้ฟ้า ราคาต่ าสุด 049/2564
490.00                          490.00                         4-ก.พ.-64

8 จ้างซ่อมแซมรถกูช้ีพ 68,635.15        เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า บึงกาฬ บริษัท โตโยต้า บึงกาฬ ราคาต่ าสุด 050/2564
68,635.15                     68,635.15                    10-ก.พ.-64

9 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 8,650.00          เฉพาะเจาะจง ศรีเมืองทองโฮมช่าง ศรีเมืองทองโฮมช่าง ราคาต่ าสุด 051/2564
8,650.00                       8,650.00                      10-ก.พ.-64

10 ซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ (กองการศึกษา) 200.00             เฉพาะเจาะจง หจก.บุตรอินทร์ หจก.บุตรอินทร์ ราคาต่ าสุด 052/2564
200.00                          200.00                         15-ก.พ.-64

11 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธภ์าษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง 720.00             เฉพาะเจาะจง ร้านฟุง้ฟ้า ร้านฟุง้ฟ้า ราคาต่ าสุด 053/2564
720.00                          720.00                         24-ก.พ.-64

12 จ้างเหมาพนักงานประจ ารถกูช้ีพ 30,000.00        เฉพาะเจาะจง นายณัฐการ พรมวเิศษ นายณัฐการ พรมวเิศษ ราคาต่ าสุด 054/2564
30,000.00                     30,000.00                    25-ก.พ.-64

13 จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย อบต. 8,000.00          เฉพาะเจาะจง นายแสวง แสงค า นายแสวง แสงค า ราคาต่ าสุด 055/2564
8,000.00                       8,000.00                      25-ก.พ.-64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2564
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ

วันที ่ 1  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564
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14 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร ม.1 54,000.00        เฉพาะเจาะจง ส.ทรัพยรุ่์งเรืองกิจแทรกเตอร์ ส.ทรัพยรุ่์งเรืองกิจแทรกเตอร์ ราคาต่ าสุด 014/2564
(เส้นแยกสวนยางนายกิม) 54,000.00                     54,000.00                    1-ก.พ.-64

15 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร ม.1 54,000.00        เฉพาะเจาะจง ส.ทรัพยรุ่์งเรืองกิจแทรกเตอร์ ส.ทรัพยรุ่์งเรืองกิจแทรกเตอร์ ราคาต่ าสุด 015/2564
(เส้นแยกสวนยางนางสมพาน) 54,000.00                     54,000.00                    1-ก.พ.-64

16 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร ม.1 60,000.00        เฉพาะเจาะจง ส.ทรัพยรุ่์งเรืองกิจแทรกเตอร์ ส.ทรัพยรุ่์งเรืองกิจแทรกเตอร์ ราคาต่ าสุด 016/2564
(เส้นแยกนานายพร) 60,000.00                     60,000.00                    1-ก.พ.-64

17 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร ม.1 30,000.00        เฉพาะเจาะจง ส.ทรัพยรุ่์งเรืองกิจแทรกเตอร์ ส.ทรัพยรุ่์งเรืองกิจแทรกเตอร์ ราคาต่ าสุด 017/2564
(เส้นแยกบ้านนางกมลรัตน์) 30,000.00                     30,000.00                    1-ก.พ.-64

18 จ้างปรับปรุงระบบประปา บ้านถ้ าเจริญ ม.1 499,000.00      เฉพาะเจาะจง จุฬารัตน์ก่อสร้าง จุฬารัตน์ก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 018/2564
 499,000.00                   499,000.00                  4-ก.พ.-64

19 จ้างก่อสร้างถนน คสล. (เส้นหนองเอียด) 109,000.00      เฉพาะเจาะจง ภูมิภัชวศิวกรรม ภูมิภัชวศิวกรรม ราคาต่ าสุด 019/2564
109,000.00                   10,900.00                    5-ก.พ.-64

20 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร ม.4 37,500.00        เฉพาะเจาะจง สามแยกรุ่งเรืองทรัพย์ สามแยกรุ่งเรืองทรัพย์ ราคาต่ าสุด 020/2564
(เส้นทางแยกสะพานข้างห้วยอีจน) 37,500.00                     37,500.00                    9-ก.พ.-64

21 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร ม.4 66,500.00        เฉพาะเจาะจง สามแยกรุ่งเรืองทรัพย์ สามแยกรุ่งเรืองทรัพย์ ราคาต่ าสุด 021/2564
(เส้นทางแยกเตาเผาขยะ) 66,500.00                     66,500.00                    9-ก.พ.-64

22 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร ม.4 64,500.00        เฉพาะเจาะจง สามแยกรุ่งเรืองทรัพย์ สามแยกรุ่งเรืองทรัพย์ ราคาต่ าสุด 022/2564
(เส้นสวนยางนายพิมพา) 64,500.00                     64,500.00                    9-ก.พ.-64

23 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร ม.4 37,500.00        เฉพาะเจาะจง สามแยกรุ่งเรืองทรัพย์ สามแยกรุ่งเรืองทรัพย์ ราคาต่ าสุด 023/2564

(เส้นทางข้างบ้านนายเฉลิม) 37,500.00                     37,500.00                    9-ก.พ.-64

24 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร ม.5 71,000.00        เฉพาะเจาะจง สามแยกรุ่งเรืองทรัพย์ สามแยกรุ่งเรืองทรัพย์ ราคาต่ าสุด 024/2564

71,000.00                     71,000.00                    9-ก.พ.-64

25 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร ม.2 39,500.00        เฉพาะเจาะจง สามแยกรุ่งเรืองทรัพย์ สามแยกรุ่งเรืองทรัพย์ ราคาต่ าสุด 025/2564

39,500.00                     39,500.00                    9-ก.พ.-64

26 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร ม.9 56,500.00        เฉพาะเจาะจง สามแยกรุ่งเรืองทรัพย์ สามแยกรุ่งเรืองทรัพย์ ราคาต่ าสุด 026/2564
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(เส้นหลังวดัดานวมิุติธรรม) 56,500.00                     56,500.00                    9-ก.พ.-64

27 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร ม.9 56,500.00        เฉพาะเจาะจง สามแยกรุ่งเรืองทรัพย์ สามแยกรุ่งเรืองทรัพย์ ราคาต่ าสุด 027/2564

(เส้นทางแยกหนองกระแสนไปอ่างเก็บน้ าห้วยขัวช้าง) 56,500.00                     56,500.00                    9-ก.พ.-64

28 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร ม.10 43,000.00        เฉพาะเจาะจง สามแยกรุ่งเรืองทรัพย์ สามแยกรุ่งเรืองทรัพย์ ราคาต่ าสุด 028/2564

(เส้นทางไปส้มมอ) 43,000.00                     43,000.00                    9-ก.พ.-64

29 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร ม.10 53,000.00        เฉพาะเจาะจง สามแยกรุ่งเรืองทรัพย์ สามแยกรุ่งเรืองทรัพย์ ราคาต่ าสุด 029/2564

(เส้นทางไปหนองผักบุง้-ห้วยค าแก้ว) 53,000.00                     53,000.00                    9-ก.พ.-64

30 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร ม.11 10,500.00        เฉพาะเจาะจง สามแยกรุ่งเรืองทรัพย์ สามแยกรุ่งเรืองทรัพย์ ราคาต่ าสุด 030/2564

(เส้นทางไปบ้านแม่หมอ) 10,500.00                     10,500.00                    9-ก.พ.-64

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 350,000.00      เฉพาะเจาะจง บจ.ภูมิภัชวศิวกรรม บจ.ภูมิภัชวศิวกรรม ราคาต่ าสุด 031/2564

350,000.00                   350,000.00                  19-ก.พ.-64

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 492,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บ่อแก้วก่อสร้าง หจก.บ่อแก้วก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 032/2564

492,000.00                   492,000.00                  19-ก.พ.-64

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 498,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บ่อแก้วก่อสร้าง หจก.บ่อแก้วก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 033/2564

498,000.00                   498,000.00                  19-ก.พ.-64

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 424,000.00      เฉพาะเจาะจง บจ.ภูมิภัชวศิวกรรม บจ.ภูมิภัชวศิวกรรม ราคาต่ าสุด 034/2564

424,000.00                   424,000.00                  19-ก.พ.-64

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 288,500.00      เฉพาะเจาะจง บจ.ภูมิภัชวศิวกรรม บจ.ภูมิภัชวศิวกรรม ราคาต่ าสุด 035/2564

288,500.00                   288,500.00                  19-ก.พ.-64


