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

1 ซ้ือน้ าด่ืม 5,967.00          เฉพาะเจาะจง สาครน้ าด่ืม สาครน้ าด่ืม ราคาต่ าสุด 046/2564
5,967.00                       5,967.00                      4-มี.ค.-64

2 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ (กองคลัง) 22,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุตรอินทร์ หจก.บุตรอินทร์ ราคาต่ าสุด 047/2564
22,000.00                     22,000.00                    5-มี.ค.-64

3 ซ้ือวสัดุเพือ่ซ่อมแซมแพประปา ม.11 22,527.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เหรียญทอง บจก.เหรียญทอง ราคาต่ าสุด 048/2564
22,527.00                     22,527.00                    5-มี.ค.-64

4 ซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ (ส านักปลัด) 22,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุตรอินทร์ หจก.บุตรอินทร์ ราคาต่ าสุด 049/2564
22,000.00                     22,000.00                    11-มี.ค.-64

5 ซ้ือวสัดุประปา 13,250.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เหรียญทอง บจก.เหรียญทอง ราคาต่ าสุด 050/2564
13,250.00                     13,250.00                    11-มี.ค.-64

6 ซ้ือวสัดุส านักงาน 510.00            เฉพาะเจาะจง ร้านประมวลวทิยา ร้านประมวลวทิยา ราคาต่ าสุด 051/2564
510.00                          510.00                         19-มี.ค.-64

7 ซ้ืออุปกรณ์เพือ่ใช้ในโครงการจัดท าประชาคม 284 เฉพาะเจาะจง ร้านประมวลวทิยา ร้านประมวลวทิยา ราคาต่ าสุด 053/2564
284.00                          284.00                         31-มี.ค.-64

8 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ 1,480.00          เฉพาะเจาะจง หจก.บุตรอินทร์ หจก.บุตรอินทร์ ราคาต่ าสุด 056/2564
(กองสวสัดิการสังคม) 1,480.00                       1,480.00                      19-มี.ค.-64

9 จ้างเหมาพนกังานประจ ารถกูช้ีพ 30,000.00        เฉพาะเจาะจง นายณัฐการ พรมวเิศษ นายณัฐการ พรมวเิศษ ราคาต่ าสุด 058/2564
30,000.00                     30,000.00                    31-มี.ค.-64

10 จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 8,000.00          เฉพาะเจาะจง นายแสวง แสงค า นายแสวง แสงค า ราคาต่ าสุด 059/2564
8,000.00                       8,000.00                      31-มี.ค.-64

11 จ้างท าป้ายโครงการจัดท าประชาคมหมูบ่้าน 680.00            เฉพาะเจาะจง ร้านฟุง้ฟ้า ร้านฟุง้ฟ้า ราคาต่ าสุด 060/2564
680.00                          680.00                         31-มี.ค.-64

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 327,700.00      เฉพาะเจาะจง หจก.มงคลธรรม หจก.มงคลธรรม ราคาต่ าสุด 036/2564
327,700.00                   327,700.00                  5-มี.ค.-64

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 481,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.มงคลธรรม หจก.มงคลธรรม ราคาต่ าสุด 037/2564
481,000.00                   481,000.00                  5-มี.ค.-64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2564
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ
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14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 187,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีท.ีโอ หจก.พ.ีท.ีโอ ราคาต่ าสุด 038/2564
(สายทางไปบ้าน อบต.รัตน์) 187,000.00                   187,000.00                  23-มี.ค.-64

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 268,300.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีท.ีโอ หจก.พ.ีท.ีโอ ราคาต่ าสุด 039/2564
(สายทางข้างโรงเรียน) 268,300.00                   268,300.00                  23-มี.ค.-64

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 310,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีท.ีโอ หจก.พ.ีท.ีโอ ราคาต่ าสุด 040/2564
(สายทางไปห้วยโป่ง) 3,105,000.00                310,500.00                  23-มี.ค.-64

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 186,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีท.ีโอ หจก.พ.ีท.ีโอ ราคาต่ าสุด 041/2564
(สายทางไปหนองเอียด) 186,500.00                   186,500.00                  23-มี.ค.-64

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 (จุดที่1) 247,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีท.ีโอ หจก.พ.ีท.ีโอ ราคาต่ าสุด 042/2564
247,500.00                   247,500.00                  26-มี.ค.-64

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 (จุดที่2) 247,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีท.ีโอ หจก.พ.ีท.ีโอ ราคาต่ าสุด 043/2564
247,500.00                   247,500.00                  26-มี.ค.-64

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 (จุดที่1) 165,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีท.ีโอ หจก.พ.ีท.ีโอ ราคาต่ าสุด 044/2564
165,800.00                   165,800.00                  26-มี.ค.-64

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 (จุดที่2) 213,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีท.ีโอ หจก.พ.ีท.ีโอ ราคาต่ าสุด 045/2564
213,500.00                   213,500.00                  26-มี.ค.-64

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 (จุดที่3) 118,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีท.ีโอ หจก.พ.ีท.ีโอ ราคาต่ าสุด 046/2564
118,500.00                   118,500.00                  26-มี.ค.-64

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 200,700.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีท.ีโอ หจก.พ.ีท.ีโอ ราคาต่ าสุด 047/2564

(เส้นทางภายในวดั) 200,700.00                   200,700.00                  26-มี.ค.-64

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 197,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีท.ีโอ หจก.พ.ีท.ีโอ ราคาต่ าสุด 048/2564

(เส้นทางรอบศาลา) 197,500.00                   197,500.00                  26-มี.ค.-64

25 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 213,157.56      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น สหกรณ์โคนมขอนแก่น ราคาต่ าสุด 009/2564

213,157.56                   213,157.56                  31-มี.ค.-64

26 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับ ศพด. 33,665.10        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น สหกรณ์โคนมขอนแก่น ราคาต่ าสุด 010/2564
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33,665.10                     33,665.10                    31-มี.ค.-64


