
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

1 จ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี 6,720.00        6,720.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลัย ไชยครุฑ 6,720.00 นางสาววิลัย ไชยครุฑ 6,720.00 เกณฑ์ ราคา 79/2564 2-ส.ค.-64
2 จ้างเหมาท าอาหารและอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมสภาฯ 2,520.00        2,520.00     เฉพาะเจาะจง นายเทิดศักด์ิ  คลังแสง 2,520.00      นายเทิดศักด์ิ  คลังแสง 2,520.00      เกณฑ์ ราคา 80/2564 6-ส.ค.-64
3 จ้างท าป้ายโครงการปล่อยสัตว์น้ า ปลูกป่า วันท่ี 12 ส.ค.64 2,250.00        2,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบึงกาฬอิงท์เจ็ท 2,250.00      ร้านบึงกาฬอิงท์เจ็ท 2,250.00      เกณฑ์ ราคา 81/2564 10-ส.ค.-64
4 จ้างเหมาท าอาหารและอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2,000.00        2,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรี ผิวบาง 2,000.00      นางสาวมยุรี ผิวบาง 2,000.00      เกณฑ์ ราคา 82/2564 10-ส.ค.-64
5 จ้างจัดเตรียมสถานท่ีและร้ืถอน วันท่ี 12 ส.ค.64 2,000.00        2,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกรินทร์ ย่ิงยงค์ 2,000.00      นายเอกรินทร์ ย่ิงยงค์ 2,000.00      เกณฑ์ ราคา 83/2564 10-ส.ค.-64
6 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์โควิด19 และห้ามจับปลา 3,600.00        7,950.00     เฉพาะเจาะจง บ.เรนโบว์ บึงกาฬ จ ากัด 3,600.00      บ.เรนโบว์ บึงกาฬ จ ากัด 3,600.00      เกณฑ์ ราคา 84/2564 16-ส.ค.-64
7 จ้างเหมาท าอาหารและอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 625.00           625.00        เฉพาะเจาะจง นายเทิดศักด์ิ  คลังแสง 625.00         นายเทิดศักด์ิ  คลังแสง 625.00         เกณฑ์ ราคา 85/2564 18-ส.ค.-64
8 จัดจ้างท าป้ายโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน 450.00           450.00        เฉพาะเจาะจง บ.เรนโบว์ บึงกาฬ จ ากัด 450.00         บ.เรนโบว์ บึงกาฬ จ ากัด 450.00         เกณฑ์ ราคา 86/2564 19-ส.ค.-64
9 จ้างเหมาท าอาหารและอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1,250.00        1,250.00     เฉพาะเจาะจง นางกัญญา แสงวงษ์ 1,250.00      นางกัญญา แสงวงษ์ 1,250.00      เกณฑ์ ราคา 87/2564 19-ส.ค.-64
10 จ้างเหมาท าอาหารและอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมสภาฯ 2,520.00        2,520.00     เฉพาะเจาะจง นายเทิดศักด์ิ  คลังแสง 2,520.00      นายเทิดศักด์ิ  คลังแสง 2,520.00      เกณฑ์ ราคา 88/2564 20-ส.ค.-64
11 จ้างเหมาท าอาหารและอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมสภาฯ 2,520.00        2,520.00     เฉพาะเจาะจง นายเทิดศักด์ิ  คลังแสง 2,520.00      นายเทิดศักด์ิ  คลังแสง 2,520.00      เกณฑ์ ราคา 89/2564 23-ส.ค.-64
12 จ้างเหมาท าอาหารและอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 5,200.00        5,200.00     เฉพาะเจาะจง นางกัญญา แสงวงษ์ 5,200.00      นางกัญญา แสงวงษ์ 5,200.00      เกณฑ์ ราคา 90/2564 23-ส.ค.-64
13 จ้างท าป้ายโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 450.00           450.00        เฉพาะเจาะจง บ.เรนโบว์ บึงกาฬ จ ากัด 450.00         บ.เรนโบว์ บึงกาฬ จ ากัด 450.00         เกณฑ์ ราคา 91/2564 23-ส.ค.-64
14 จ้างซ่อมเคร่ืองสูบน้ า ขนาด 10 แรงและ ขนาด 5 แรง 17,600.00      17,600.00   เฉพาะเจาะจง ร้านดาไดนาโม 17,600.00    ร้านดาไดนาโม 17,600.00    เกณฑ์ ราคา 92/2564 24-ส.ค.-64
15 จ้างเหมาท าอาหารและอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม พิธีเปิดศูนย์กักกันฯ 1,500.00        1,500.00     เฉพาะเจาะจง นายเทิดศักด์ิ  คลังแสง 1,500.00      นายเทิดศักด์ิ  คลังแสง 1,500.00      เกณฑ์ ราคา 93/2564 24-ส.ค.-64
16 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัด 17,420.00      17,420.00   เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็ม.กรุ๊ป บึงกาฬ จ ากัด 17,420.00    บ.พี.เอ็ม.กรุ๊ป บึงกาฬ จ ากัด 17,420.00    เกณฑ์ ราคา 52/2564 9-ส.ค.-64
17 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 19,650.00      19,650.00   เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็ม.กรุ๊ป บึงกาฬ จ ากัด 19,650.00    บ.พี.เอ็ม.กรุ๊ป บึงกาฬ จ ากัด 19,650.00    เกณฑ์ ราคา 53/2564 11-ส.ค.-64
18 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 18,051.00      18,051.00   เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็ม.กรุ๊ป บึงกาฬ จ ากัด 18,051.00    บ.พี.เอ็ม.กรุ๊ป บึงกาฬ จ ากัด 18,051.00    เกณฑ์ ราคา 54/2564 11-ส.ค.-64
19 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 1,900.00        1,900.00     เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็ม.กรุ๊ป บึงกาฬ จ ากัด 1,900.00      บ.พี.เอ็ม.กรุ๊ป บึงกาฬ จ ากัด 1,900.00      เกณฑ์ ราคา 55/2564 11-ส.ค.-64
20 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองช่าง) 7,200.00        7,200.00     เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็ม.กรุ๊ป บึงกาฬ จ ากัด 7,200.00      บ.พี.เอ็ม.กรุ๊ป บึงกาฬ จ ากัด 7,200.00      เกณฑ์ ราคา 56/2564 17-ส.ค.-64
21 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 19,770.00      19,770.00   เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็ม.กรุ๊ป บึงกาฬ จ ากัด 19,770.00    บ.พี.เอ็ม.กรุ๊ป บึงกาฬ จ ากัด 19,770.00    เกณฑ์ ราคา 57/2564 17-ส.ค.-64
22 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ของอ าเภอ) 4,000.00        4,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็ม.กรุ๊ป บึงกาฬ จ ากัด 4,000.00      บ.พี.เอ็ม.กรุ๊ป บึงกาฬ จ ากัด 4,000.00      เกณฑ์ ราคา 58/2564 24-ส.ค.-64
23 วัสดุไฟฟ้า 57,638.00      57,638.00   เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวัน77(2021) 57,638.00    หจก.แสงตะวัน77(2021) 57,638.00    เกณฑ์ ราคา 60/2564 31-ส.ค.-64
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