
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกกระแช ม.8 442,000.00    442,000.00    เฉพาะเจาะจง บจก.อดิศักด์ิรวี บจก.อดิศักด์ิรวี ราคาต ่าสุด 018/2563
(เส้นไปวดัป่า) 442,000.00                   442,000.00                  3-มี.ค.-63

2 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสวาง ม.3 224,000.00    224,000.00    เฉพาะเจาะจง บจก.อดิศักด์ิรวี บจก.อดิศักด์ิรวี ราคาต ่าสุด 019/2563
(เส้นถายในหมูบ่้าน) 224,000.00                   224,000.00                  3-มี.ค.-63

3 จ้างเหมาจัดท่าฐานข้อมูลแผนที ภาษี 250,000.00    250,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.แม๊พ คอมปะนี แอนด์ เซอร์เวย์ หจก.แม๊พ คอมปะนี แอนด์ เซอร์เวย์ ราคาต ่าสุด 020/2563
(12 หมูบ่้าน) 250,000.00                   250,000.00                  12-มี.ค.-63

4 ก่อสร้างรางระบายน ่า คสล. บ้านห้วยสะอาด ม.4 138,600.00    138,600.00    เฉพาะเจาะจง บจก.อดิศักด์ิรวี บจก.อดิศักด์ิรวี ราคาต ่าสุด 021/2563
138,600.00                   138,600.00                  16-มี.ค.-63

5 ก่อสร้างรางระบายน ่า คสล. บ้านถ ่าเจริญ ม.1 191,000.00    191,000.00    เฉพาะเจาะจง บจก.อดิศักด์ิรวี บจก.อดิศักด์ิรวี ราคาต ่าสุด 022/2563
191,000.00                   191,000.00                  26-มี.ค.-63

6 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านขี เหล็กกน้อย 221,000.00    221,000.00    เฉพาะเจาะจง บจก.อดิศักด์ิรวี บจก.อดิศักด์ิรวี ราคาต ่าสุด 023/2563
ม.7 (เส้นบ้านนางนงเยาว ์ เงินขาว) 221,000.00                   221,000.00                  23-มี.ค.-63

7 จ้างเหมาขุดเจาะน ่าบาดาล บ้านหนองแวง ม.2 249,000.00    249,000.00    เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีทว ี19 บจก.อดิศักด์ิรวี ราคาต ่าสุด 024/2563
249,000.00                   249,000.00                  26-มี.ค.-63

8 จ้างซ่อมแซมถนนเพื อการเกษตร บ้านศรีนาวา ม.5 70,000.00      70,000.00      เฉพาะเจาะจง พรทิพย ์Porn tip พรทิพย ์Porn tip ราคาต ่าสุด 025/2563
(เส้นทางไปห้วยผึ ง) 70,000.00                     70,000.00                    27-มี.ค.-63

9 จ้างซ่อมแซมถนนเพื อการเกษตร บ้านหนองแวง 96,000.00      96,000.00      เฉพาะเจาะจง พรทิพย ์Porn tip พรทิพย ์Porn tip ราคาต ่าสุด 026/2563
ม.2 (เส้นทางไปห้วยวงัเดือนห้า) 96,000.00                     96,000.00                    27-มี.ค.-63

10 จ้างเหมาระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน (EMS) 30,000.00      เฉพาะเจาะจง นายณัฐการ  พรมวเิศษ นายณัฐการ  พรมวเิศษ ราคาต ่าสุด 057/2563
30,000.00                     30,000.00                    2-มี.ค.-63

11 จ้างเหมาพนักงานจัดเก็บขยะ 24,000.00      เฉพาะเจาะจง นายด่ารค์  กินรี นายด่ารค์  กินรี ราคาต ่าสุด 058/2563
(เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2563) 24,000.00                     24,000.00                    2-มี.ค.-63

12 จ้างท่าป้ายโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่ม 360.00           เฉพาะเจาะจง  ร้านฟุ้งฟ้าซิลค์สกรีน  ร้านฟุ้งฟ้าซิลค์สกรีน ราคาต ่าสุด 059/2563
อาชีพระยะสั น (ท่าหน้ากากอนามัย) 360.00                          360.00                         9-มี.ค.-63

13 จ้างท่าป้ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ 2,160.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านฟุ้งฟ้าซิลค์สกรีน  ร้านฟุ้งฟ้าซิลค์สกรีน ราคาต ่าสุด 060/2563
จิตอาสาภัยพิบัติ 2,160.00                       2,160.00                      9-มี.ค.-63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ
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14 จ้างประกอบอาหารโครงการฝึกอบรมและส่งเสริม 8,450.00        เฉพาะเจาะจง นางสาววจิิตตรี  โทขันธ์ นางสาววจิิตตรี  โทขันธ์ ราคาต ่าสุด 061/2563
กลุ่มอาชีพระยะสั น (ท่าหน้ากากอนามัย) 8,450.00                       8,450.00                      11-มี.ค.-63

15 จ้างซ่อมแซมเครื องคอมพิวเตอร์ 700.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบุตรอินทร์คอมพิวเตอร์ ร้านบุตรอินทร์คอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 062/2563
700.00                          700.00                         16-มี.ค.-63

16 จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการฝึกอบรมชุด 15,120.00      เฉพาะเจาะจง นางทองจันทร์  บุตรนนท์ นางทองจันทร์  บุตรนนท์ ราคาต ่าสุด 063/2563
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 15,120.00                     15,120.00                    16-มี.ค.-63

17 ซื อน ่าดื ม 4,880.00        เฉพาะเจาะจง สาครน ่าดื ม สาครน ่าดื ม ราคาต ่าสุด 089/2563
4,880.00                       4,880.00                      2-มี.ค.-63

18 ซื อวสัดุส่านักงาน 5,622.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบุตรอินทร์คอมพิวเตอร์ ร้านบุตรอินทร์คอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 090/2563
5,622.00                       5,622.00                      2-มี.ค.-63

19 ซื อมิเตอร์น ่า 18,400.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สามชยัโลหะกจิวสัดุกอ่สร้าง หจก.สามชยัโลหะกจิวสัดุกอ่สร้าง ราคาต ่าสุด 091/2563
18,400.00                     18,400.00                    2-มี.ค.-63

20 ซื อวสัดุคอมพิวเตอร์ 8,215.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบุตรอินทร์คอมพิวเตอร์ ร้านบุตรอินทร์คอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 092/2563
8,215.00                       8,215.00                      2-มี.ค.-63

21 ซื อวสัดุอุปกรณ์งานป้องกันฯ 57,600.00      เฉพาะเจาะจง บจก. ว.สื อสาร บจก. ว.สื อสาร ราคาต ่าสุด 093/2563
57,600.00                     57,600.00                    9-มี.ค.-63

22 ซื ออาหารวา่งโครการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ 9,450.00        เฉพาะเจาะจง นางทองจันทร์  บุตรนนท์ นางทองจันทร์  บุตรนนท์ ราคาต ่าสุด 095/2563
จิตอาสาภัยพิบัติ 9,450.00                       9,450.00                      10-มี.ค.-63

23 ซื อวสัดุยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง 5,000.00        เฉพาะเจาะจง สนั นการช่าง สนั นการช่าง ราคาต ่าสุด 096/2563
ทะเบียน กข2713 บึงกาฬ 5,000.00                       5,000.00                      10-มี.ค.-63

24 ซื อวสัดุประปา 5,000.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เหรียญทองบิก๊โฮม (1988) บจก.เหรียญทองบิก๊โฮม (1988) ราคาต ่าสุด 097/2563
5,000.00                       5,000.00                      10-มี.ค.-63

25 ซื อวสัดุตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่ม 15,120.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนิยมดิจิตอล ร้านนิยมดิจิตอล ราคาต ่าสุด 098/2563
อาชีพระยะสั น (ท่าหน้ากากอนามัย) 15,120.00                     15,120.00                    10-มี.ค.-63

26 ซื อวสัดุตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่ม 14,975.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเหล่าพาณิชย์ ร้านเหล่าพาณิชย์ ราคาต ่าสุด 099/2563
อาชีพระยะสั น (ท่าหน้ากากอนามัย) 14,975.00                     14,975.00                    10-มี.ค.-63
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27 ซื อวสัดุตามโครการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ 13,854.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเนวี  ช็อป ร้านเนวี  ช็อป ราคาต ่าสุด 100/2563
จิตอาสาภัยพิบัติ 13,854.00                     13,854.00                    13-มี.ค.-63

28 ซื อวสัดุตามโครการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ 50,100.00      เฉพาะเจาะจง บจก. ว.สื อสาร บจก. ว.สื อสาร ราคาต ่าสุด 101/2563
จิตอาสาภัยพิบัติ 50,100.00                     20,100.00                    13-มี.ค.-63

29 ซื อวสัดุงานบ้านงานครัว 3,425.00        เฉพาะเจาะจง ร้านประมวลวทิยา ร้านประมวลวทิยา ราคาต ่าสุด 102/2563
3,425.00                       3,425.00                      16-มี.ค.-63

30 ซื อวสัดุวทิยาศาสตร์และยาเวชภัณฑ์การแพทย์ 4,480.00        เฉพาะเจาะจง ร้านจ่านงค์ฟาร์มาซี ร้านจ่านงค์ฟาร์มาซี ราคาต ่าสุด 103/2563
4,480.00                       4,480.00                      16-มี.ค.-63

31 ซื อวสัดุวทิยาศาสตร์และยาเวชภัณฑ์การแพทย์ 3,120.00        เฉพาะเจาะจง ร้านดวงฤดีโอสถ ร้านดวงฤดีโอสถ ราคาต ่าสุด 104/2563
(ป้องกันโรค COVID 19) 3,120.00                       3,120.00                      16-มี.ค.-63

32 ซื อวสัดุยานพาหนะและขนส่งรถบนทุกขยะ 5,780.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศิริชัยมอเตอร์ ร้านศิริชัยมอเตอร์ ราคาต ่าสุด 105/2563
ทะเบียน บก80-2778 5,780.00                       5,780.00                      16-มี.ค.-63

33 ซื อวสัดุส่านักงาน 6,960.00        เฉพาะเจาะจง ร้านประมวลวทิยา ร้านประมวลวทิยา ราคาต ่าสุด 106/2563
6,960.00                       6,960.00                      16-มี.ค.-63

34 ซื อถังแก๊ส โครการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ 2,940.00        เฉพาะเจาะจง นายกันหา  โคตรพัฒน์ นายกันหา  โคตรพัฒน์ ราคาต ่าสุด 107/2563
จิตอาสาภัยพิบัติ 2,940.00                       2,940.00                      16-มี.ค.-63

35 ซื อวสัดุทางการแพทย ์(ป้องกันโรค COVID 19) 27,100.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเกรียงไกรฟาร์มาซี ร้านเกรียงไกรฟาร์มาซี ราคาต ่าสุด 108/2563
เครื องยงิวดัไข้,แอลกอฮอลลีเจล,หน้ากากอนามัย 27,100.00                     27,100.00                    27-มี.ค.-63

36 ซื อวสัดุส่านักงาน 14,630.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.นชลณิภา  บุญประกอบ น.ส.นชลณิภา  บุญประกอบ ราคาต ่าสุด 109/2563
(กองช่าง) 14,630.00                     14,630.00                    30-มี.ค.-63

37 ซื ออาหารเสริม (นม) ศูนพ์พัฒนาเด็กเล็ก 49,109.60      เฉพาะเจาะจง อสค. อสค. ราคาต ่าสุด 010/2563
49,109.60                     49,109.60                    12-มี.ค.-63

38 ซื ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 269,008.00    เฉพาะเจาะจง อสค. อสค. ราคาต ่าสุด 011/2563
269,008.00                   269,008.00                  12-มี.ค.-63


