
วงเงินที่จะ รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ�าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง โดยสังเขป หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

185,756.28 185,756.28 บริษัท พิษณุโลกโกลด3มิลค3 จํากัด บริษัท พิษณุโลกโกลด3มิลค3 จํากัด

ราคาที่เสนอ 185,756.28 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  185,756.28  บาท

100,000.00 100,000.00 บริษัท พี ที ไพรัช ป7โตรเลียม จํากัด บริษัท พี ที ไพรัช ป7โตรเลียม จํากัด

ราคาที่เสนอ 100,000.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 100,000.-บาท

2,310.00 2,310.00 หจก เอเซียคอนกรีต หจก.เอเซียคอนกรีต

ราคาที่เสนอ 2,310.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 2,310.-บาท

6,545.00 6,545.00 หจก เอเซียคอนกรีต หจก.เอเซียคอนกรีต

ราคาที่เสนอ 6,545.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 6,545.-บาท

6,099.00 6,099.00 บริษัท ตะพานหินแทรกเตอร3 จํากัด บริษัท ตะพานหินแทรกเตอร3 จํากัด

ราคาที่เสนอ 6,099.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 6,099.-บาท

6,120.40 6,120.40 บริษัท ตะพานหินแทรกเตอร3 จํากัด บริษัท ตะพานหินแทรกเตอร3 จํากัด

ราคาที่เสนอ 6,120.40 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 6,120.40 บาท

2,236.30 2,236.30 บริษัท ตะพานหินแทรกเตอร3 จํากัด บริษัท ตะพานหินแทรกเตอร3 จํากัด

ราคาที่เสนอ 2,236.30 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 2,236.30 บาท

109,500.00 109,500.00 นายภากร  ล�นเหลือ นายภากร  ล�นเหลือ

ราคาที่เสนอ 109,500.- บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 109,500.- บาท

109,500.00 109,500.00 นายจารึก  จันทะคา นายจารึก จันทะคา

ราคาที่เสนอ 109,500.- บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 109,500.- บาท

2,600.00 2,600.00 ร�านเนียมหอมการพิมพ3 ร�านเนียมหอมการพิมพ3

ราคาที่เสนอ 2,600.- บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 2,600.- บาท

9 จ�างเหมาพนักงานขับรถกู�ชีพ เฉพาะเจาะจง เป@นผู�เสนอราคาต่ําสุด 002/2560 ลงวันที่ 2 ต.ค. 60

10 จ�างเหมาถBายเอกสารข�อบัญญัติ เฉพาะเจาะจง เป@นผู�เสนอราคาต่ําสุด 003/2560 ลงวันที่ 11 ต.ค. 60

7 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสBง(กองชBาง) เฉพาะเจาะจง เป@นผู�เสนอราคาต่ําสุด 007/2560 ลงวันที่ 20 ต.ค. 60

8 จ�างเหมาพนักงานขับรถกู�ชีพ เฉพาะเจาะจง เป@นผู�เสนอราคาต่ําสุด 001/2560 ลงวันที่ 2 ต.ค. 60

5 จัดซื้อน้ํามันไฮโดรลิกส3 เฉพาะเจาะจง เป@นผู�เสนอราคาต่ําสุด 005/2560 ลงวันที่ 10 ต.ค. 60

6 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสBง(กองชBาง) เฉพาะเจาะจง เป@นผู�เสนอราคาต่ําสุด 006/2560 ลงวันที่ 10 ต.ค. 60

3 จัดซื้อทรายหยาบ เฉพาะเจาะจง เป@นผู�เสนอราคาต่ําสุด 003/2560 ลงวันที่ 5 ต.ค. 60

4 จัดซื้อทรายหยาบ เฉพาะเจาะจง เป@นผู�เสนอราคาต่ําสุด 004/2560 ลงวันที่ 6 ต.ค. 60

1 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) เฉพาะเจาะจง เป@นผู�เสนอราคาต่ําสุด 001/2560 ลงวันที่ 2 ต.ค. 60

2 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลBอลื่น เฉพาะเจาะจง เป@นผู�เสนอราคาต่ําสุด 002/2560 ลงวันที่ 2 ต.ค. 60

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน ตุลาคม 2560
องค3การบริหารสBวนตําบลทุBงใหญB

 วันที่ 31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง
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วงเงินที่จะ รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ�าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง โดยสังเขป หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

90,000.00 90,000.00 นายอาทร  ทาฟู นายอาทร  ทาฟู

ราคาที่เสนอ 90,000.- บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 90,000.- บาท

90,000.00 90,000.00 นายประทีป  ทาฟู นายประทีป  ทาฟู

ราคาที่เสนอ 90,000.- บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 90,000.- บาท

90,000.00 90,000.00 นายชัยวัฒน3  ชัยบรรดิษฐ3 นายชัยวัฒน3  ชัยบรรดิษฐ3

ราคาที่เสนอ 90,000.- บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 90,000.- บาท

90,000.00 90,000.00 นายก�าน  สุขหนุน นายก�าน  สุขหนุน

ราคาที่เสนอ 90,000.- บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 90,000.- บาท

18,000.00 18,000.00 นางสาวระพีพร  ทับทิมทอง นางสาวระพีพร  ทับทิมทอง

ราคาที่เสนอ 18,000.- บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 18,000.- บาท

12,000.00 12,000.00 นางสาวสมใจ  ศรีนพมาศ นางสาวสมใจ  ศรีนพมาศ

ราคาที่เสนอ 12,000.- บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 12,000.- บาท

12,000.00 12,000.00 นางเพ็ญศรี  ถวิลไพร นางเพ็ญศรี  ถวิลไพร

ราคาที่เสนอ 12,000.- บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 12,000.- บาท

จ�างเหมาซBอมแซมรถกู�ชีพ กจ 923 พิจิตร 11,877.54 11,877.54 บริษัท อลีนกิจสยาม จํากัด บริษัท อลีนกิจสยาม จํากัด

ราคาที่เสนอ 11,877.54 บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 11,877.54 บาท

1,000.00 1,000.00 ร�านสมยศงานดอกไม� ร�านสมยศงานดอกไม�

ราคาที่เสนอ 1,000.- บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 1,000.- บาท
19 จ�างจัดทําพวงมาลาดอกไม�สด เฉพาะเจาะจง เป@นผู�เสนอราคาต่ําสุด 012/2560 ลงวันที่ 20 ต.ค. 60

17
จ�างเหมาทําความสะอาดศูนย3พัฒนาเด็กเล็ก 
ศพด.หนองพง

เฉพาะเจาะจง เป@นผู�เสนอราคาต่ําสุด 010/2560 ลงวันที่ 2 ต.ค. 60

18 เฉพาะเจาะจง เป@นผู�เสนอราคาต่ําสุด 011/2560 ลงวันที่ 20 ต.ค. 60

15
จ�างเหมาทําความสะอาดศูนย3พัฒนาเด็กเล็ก 
ศพด.ทุBงใหญB

เฉพาะเจาะจง เป@นผู�เสนอราคาต่ําสุด 008/2560 ลงวันที่ 2 ต.ค. 60

16
จ�างเหมาทําความสะอาดศูนย3พัฒนาเด็กเล็ก 
ศพด.ห�วยน�อย

เฉพาะเจาะจง เป@นผู�เสนอราคาต่ําสุด 009/2560 ลงวันที่ 2 ต.ค. 60

13 เฉพาะเจาะจง เป@นผู�เสนอราคาต่ําสุด 006/2560 ลงวันที่ 2 ต.ค. 60

14 จ�างเหมราผู�ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต�น เฉพาะเจาะจง เป@นผู�เสนอราคาต่ําสุด 007/2560 ลงวันที่ 2 ต.ค. 60

จ�างเหมราผู�ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต�น

เป@นผู�เสนอราคาต่ําสุด 004/2560 ลงวันที่ 2 ต.ค. 60

12 จ�างเหมราผู�ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต�น เฉพาะเจาะจง เป@นผู�เสนอราคาต่ําสุด 005/2560 ลงวันที่ 2 ต.ค. 60

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง

11 จ�างเหมราผู�ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต�น เฉพาะเจาะจง



3

วงเงินที่จะ รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ�าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง โดยสังเขป หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

3,500.00 3,500.00 อูBปรีชา อูBปรีชา

ราคาที่เสนอ 1,000.- บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 1,000.- บาท

348,000.00 350,000.00 นางยุพิน  พรมรอด นางยุพิน  พรมรอด

ราคาที่เสนอ 348,000.- บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 348,000.- บาท

                                      (นายเสนีย3 โคตะนารถ)

                                      เจ�าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน                               ปลัดองค3การบริหารสBวนตําบลทุBงใหญB

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง

                                      (นางสาวสําลี  แถวนาชม)

21 จ�างกBอสร�างถนน คลส. ม.9 บ�านนายชู เฉพาะเจาะจง เป@นผู�เสนอราคาต่ําสุด 014/2560 ลงวันที่ 25 ต.ค. 60

20 จ�างเหมาซBอมแซมรถแบ็คโฮ เฉพาะเจาะจง เป@นผู�เสนอราคาต่ําสุด 013/2560 ลงวันที่ 25 ต.ค. 60
















