
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จ้างเหมาระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน (EMS) 30,000.00      30,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเข็มชาติ  อุทรักษ์ นายเข็มชาติ  อุทรักษ์ ราคาต ่าสุด 094/2563
30,000.00                     30,000.00                    3-ส.ค.-63

2 จ้างเหมาซ่อมแซมบ่ารุงรักษาดูแลระบบน ่าประปา 6,000.00        6,000.00       เฉพาะเจาะจง นายค่าภา  ศรีทอง นายค่าภา  ศรีทอง ราคาต ่าสุด 095/2563
พร้อมทั งปิด-เปิดน ่า บ้านศรีนาวา ม.5 6,000.00                       6,000.00                      3-ส.ค.-63

3 จ้างเหมาซ่อมแซมบ่ารุงรักษาดูแลระบบน ่าประปา 6,000.00        6,000.00       เฉพาะเจาะจง นายต๊ะ  ศรีแก่นกูด๊ นายต๊ะ  ศรีแก่นกูด๊ ราคาต ่าสุด 096/2563
พร้อมทั งปิด-เปิดน ่า บ้านทรัพยอ์ุดม ม.11 6,000.00                       6,000.00                      3-ส.ค.-63

4 จ้างเหมาพนักงานประจ่ารถบรรทุกขยะ 8,000.00        8,000.00       เฉพาะเจาะจง นายด่ารงค์ กินรี นายด่ารงค์ กินรี ราคาต ่าสุด 097/2563
8,000.00                       8,000.00                      3-ส.ค.-63

5 จ้างท่าป้ายโครงการส่งเสริมให้ความรู้ในการ 360.00           360.00          เฉพาะเจาะจง  ร้านฟุ้งฟ้าซิลค์สกรีน  ร้านฟุ้งฟ้าซิลค์สกรีน ราคาต ่าสุด 098/2563
ป้องกันอัคคีภัย 360.00                          360.00                         3-ส.ค.-63

6 จ้างซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ (กองการศึกษา) 4,400.00        4,400.00       เฉพาะเจาะจง สุริยาแอร์ สุริยาแอร์ ราคาต ่าสุด 099/2563
4,400.00                       4,400.00                      3-ส.ค.-63

7 จ้างท่าตรายางชื อ (กองการศึกษา) 940.00           940.00          เฉพาะเจาะจง  ร้านฟุ้งฟ้าซิลค์สกรีน  ร้านฟุ้งฟ้าซิลค์สกรีน ราคาต ่าสุด 100/2563
940.00                          940.00                         17-ส.ค.-63

8 จ้างซ่อมแซมเครื องคอมพิวเตอร์ 500.00           500.00          เฉพาะเจาะจง หจก.บุตรอินทร์ หจก.บุตรอินทร์ ราคาต ่าสุด 101/2563
500.00                          500.00                         18-ส.ค.-63

9 จ้างท่าป้ายประชาสัมพันธอ์อกเก็บภาษี 400.00           400.00          เฉพาะเจาะจง  ร้านฟุ้งฟ้าซิลค์สกรีน  ร้านฟุ้งฟ้าซิลค์สกรีน ราคาต ่าสุด 102/2563
400.00                          400.00                         25-ส.ค.-63

10 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน ่า ทะเบียน บก-6151 32,000.00      32,000.00     เฉพาะเจาะจง อูว่รีะพงษ์การช่าง อูว่รีะพงษ์การช่าง ราคาต ่าสุด 103/2563
32,000.00                     32,000.00                    26-ส.ค.-63

11 จ้างซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ 1,400.00        1,400.00       เฉพาะเจาะจง สุริยาแอร์ สุริยาแอร์ ราคาต ่าสุด 104/2563
1,400.00                       1,400.00                      26-ส.ค.-63

12 ซื ออาหารวา่งและเครื องดื มประชุมสภา 335.00           335.00          เฉพาะเจาะจง นางสร้อย ไพศาล นางสร้อย ไพศาล ราคาต ่าสุด 156/2563
335.00                          335.00                         3-ส.ค.-63

13 ซื อน ่ายาผงเคมีดับเพลิง 12,600.00      12,600.00     เฉพาะเจาะจง เคมีไฟต์ เคมีไฟต์ ราคาต ่าสุด 157/2563
12,600.00                     12,600.00                    3-ส.ค.-63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2563
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ

วันที ่ 1  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563 
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14 ซื อวสัดึคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 587.00           587.00          เฉพาะเจาะจง หจก.บุตรอินทร์ หจก.บุตรอินทร์ ราคาต ่าสุด 158/2563
587.00                          587.00                         4-ส.ค.-63

15 ซื อน ่าดื ม 5,600.00        5,600.00       เฉพาะเจาะจง สาครน ่าดื ม สาครน ่าดื ม ราคาต ่าสุด 159/2563
5,600.00                       5,600.00                      4-ส.ค.-63

16 ซื อคัทเอ้าท์ (ซ่อมแซมโรงเรือนเตาเผาขยะ) 300.00           300.00          เฉพาะเจาะจง หจก.บุตรอินทร์ หจก.บุตรอินทร์ ราคาต ่าสุด 160/2563
300.00                          300.00                         4-ส.ค.-63

17 ซื ออาหารประชุมสภา 1,800.00        1,800.00       เฉพาะเจาะจง นางสุพล  ตรีรัตน์ นางสุพล  ตรีรัตน์ ราคาต ่าสุด 161/2563
1,800.00                       1,800.00                      4-ส.ค.-63

18 ซื อแก๊ส LPG จ่านวน 6 ถัง 2,520.00        2,520.00       เฉพาะเจาะจง นายกันหา  โคตรพัฒน์ นายกันหา  โคตรพัฒน์ ราคาต ่าสุด 162/2563
2,520.00                       2,520.00                      4-ส.ค.-63

19 ซื ออาหาร, อาหารวา่งและเครื องดื ม 6,720.00        6,720.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑาพร บุญราช นางสาวจุฑาพร บุญราช ราคาต ่าสุด 163/2563
(โครงการอบรมอัคคีภัย) 6,720.00                       6,720.00                      4-ส.ค.-63

20 ซื อวสัดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการอบรมอัคคีภัย 300.00           300.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑาพร บุญราช นางสาวจุฑาพร บุญราช ราคาต ่าสุด 164/2563
300.00                          300.00                         4-ส.ค.-63

21 ซื อวสัดุส่านักงาน (กองการศึกษา) 792.00           792.00          เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาษารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาษารักษาดินแดน ราคาต ่าสุด 165/2563
792.00                          792.00                         6-ส.ค.-63

22 ซื ออาหารวา่งและเครื องดื มประชุมสภา 530.00           530.00          เฉพาะเจาะจง นางสร้อย ไพศาล นางสร้อย ไพศาล ราคาต ่าสุด 166/2563
530.00                          530.00                         6-ส.ค.-63

23 ซื ออาหารประชุมสภา 1,800.00        1,800.00       เฉพาะเจาะจง นางสุพล  ตรีรัตน์ นางสุพล  ตรีรัตน์ ราคาต ่าสุด 167/2563
1,800.00                       1,800.00                      6-ส.ค.-63

24 ซื อธงตราสัญลักษณ์ 2,530.00        2,530.00       เฉพาะเจาะจง ร้านประมวลวทิยา ร้านประมวลวทิยา ราคาต ่าสุด 168/2563
2,530.00                       2,530.00                      6-ส.ค.-63

25 ซื อวสัดุส่านักงาน (กองช่าง) 18,743.00      18,743.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บุตรอินทร์ หจก.บุตรอินทร์ ราคาต ่าสุด 169/2563
18,743.00                     18,743.00                    13-ส.ค.-63

26 ซื อวสัดุคอมพิวเตอร์ (ส่านักปลัด) 4,707.00        4,707.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บุตรอินทร์ หจก.บุตรอินทร์ ราคาต ่าสุด 170/2563
4,707.00                       4,707.00                      13-ส.ค.-63
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27 ซื อวสัดุส่านักงาน (กองคลัง) 2,081.00        2,081.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บุตรอินทร์ หจก.บุตรอินทร์ ราคาต ่าสุด 171/2563
2,081.00                       2,081.00                      18-ส.ค.-63

28 ซื อวสัดุงานบ้านงานครัว 2,757.00        2,757.00       เฉพาะเจาะจง ร้านประมวลวทิยา ร้านประมวลวทิยา ราคาต ่าสุด 172/2563
2,757.00                       2,757.00                      19-ส.ค.-63

29 ซื อวสัดุส่านักงาน (กองสวสัดิการสังคม) 5,338.00        5,338.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บุตรอินทร์ หจก.บุตรอินทร์ ราคาต ่าสุด 173/2563
5,338.00                       5,338.00                      21-ส.ค.-63

30 ซื อวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองสวสัดิการสังคม) 3,696.00        3,696.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บุตรอินทร์ หจก.บุตรอินทร์ ราคาต ่าสุด 174/2563
3,696.00                       3,696.00                      24-ส.ค.-63

31 ซื อวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 6,953.00        6,953.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บุตรอินทร์ หจก.บุตรอินทร์ ราคาต ่าสุด 175/2563
6,953.00                       6,953.00                      25-ส.ค.-63

32 ซื อวสัดุส่านักงาน (ส่านักปลัด) 10,267.00      10,267.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บุตรอินทร์ หจก.บุตรอินทร์ ราคาต ่าสุด 176/2563
10,267.00                     10,267.00                    27-ส.ค.-63

33 ซื อวสัดุคอมพิวเตอร์ (ส่านักปลัด) 5,505.00        5,505.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บุตรอินทร์ หจก.บุตรอินทร์ ราคาต ่าสุด 177/2563
5,505.00                       5,505.00                      27-ส.ค.-63

34 ซื อเครื องเสียง 14,900.00      14,900.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บุตรอินทร์ หจก.บุตรอินทร์ ราคาต ่าสุด 178/2563
14,900.00                     14,900.00                    27-ส.ค.-63

35 ซื อวสัดุส่านักงาน (กองคลัง) 2,000.00        2,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บุตรอินทร์ หจก.บุตรอินทร์ ราคาต ่าสุด 179/2563
2,000.00                       2,000.00                      27-ส.ค.-63

36 ซื อวสัดุเชื อเพลิงน ่ามันหล่อลื น 12,000.00      12,000.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรโซ่พิสัย สหกรณ์การเกษตรโซ่พิสัย ราคาต ่าสุด 180/2563
12,000.00                     12,000.00                    31-ส.ค.-63

37 ซื ออาหารเสริม (นม) ศูนพ์พัฒนาเด็กเล็ก 18,455.20      18,455.20     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น สหกรณ์โคนมขอนแก่น ราคาต ่าสุด 020/2563
18,455.20                     18,455.20                    11-พ.ย.-63

38 ซื ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 129,186.40    129,186.40   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น สหกรณ์โคนมขอนแก่น ราคาต ่าสุด 021/2563
129,186.40                   129,186.40                  11-ส.ค.-63

39 ซื อหินภูเขา 89,700.00      89,700.00     เฉพาะเจาะจง ธเนศพลถ ่าเจริญ ธเนศพลถ ่าเจริญ ราคาต ่าสุด 022/2563
89,700.00                     89,700.00                    27-ส.ค.-63
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40 ซื ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 119,571.76    119,571.76   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น สหกรณ์โคนมขอนแก่น ราคาต ่าสุด 023/2563
119,571.76                   119,571.76                  31-ส.ค.-63

41 ซื ออาหารเสริม (นม) ศูนพ์พัฒนาเด็กเล็ก 17,805.48      17,805.48     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมขอนแก่น สหกรณ์โคนมขอนแก่น ราคาต ่าสุด 024/2563
17,805.48                     17,805.48                    31-ส.ค.-63


