
วงเงินที่จะ รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

ร�านรูม 19 ร�านรูม 19

ราคาที่เสนอ 43,600.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 43,600.-บาท

บริษัท ขาณุคอนกรีต จํากัด บริษัท ขาณุคอนกรีต จํากัด

ราคาที่เสนอ 20,463.75 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 20,463.75 บาท

บริษัท ธงไชยการไฟฟ:า จํากัด บริษัท ธงไชยการไฟฟ:า จํากัด

ราคาที่เสนอ 3,680.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 3,680.-บาท

หจก.เอเซียคอนกรีต หจก.เอเซียคอนกรีต

ราคาที่เสนอ 40,000.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 40,000.-บาท

บริษัท พิษณุโลกโกลด=มิลค= จํากัด บริษัท พิษณุโลกโกลด=มิลค= จํากัด

ราคาที่เสนอ 49,290.78 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 49,290.78 บาท

บริษัท ตะพานหินแทรคเตอร= จํากัด บริษัท ตะพานหินแทรคเตอร= จํากัด

ราคาที่เสนอ 5,885.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 5,885.-บาท

บริษัท ตะพานหินแทรคเตอร= จํากัด บริษัท ตะพานหินแทรคเตอร= จํากัด

ราคาที่เสนอ 19,388.40 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 19,388.40 บาท

หจก.บุญเตือนพานิช หจก.บุญเตือนพานิช

ราคาที่เสนอ 6,134.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 6,134.-บาท

หจก.บุญเตือนพานิช หจก.บุญเตือนพานิช

ราคาที่เสนอ 10,765.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 10,765.-บาท

หจก.บุญเตือนพานิช หจก.บุญเตือนพานิช

ราคาที่เสนอ 3,795.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 3,795.-บาท

วิธีซื้อหรือจ�าง

43,600.00 44,200.00 เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
องค=การบริหารสAวนตําบลทุAงใหญA

 วันที่ 1  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง ราคากลาง

44/2561 ลงวันที่ 7 พ.ค. 61

2 จัดซื้อวัสดุกAอสร�าง (กองชAาง) 20,463.75 20,463.75 เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 45/2561 ลงวันที่ 7 พ.ค. 61

1 จัดซื้อครุภัณฑ=คอมพิวเตอร= (สํานักปลัด)

47/2561 ลงวันที่ 11 พ.ค. 61

3 3,680.00 3,680.00 เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 46/2561 ลงวันที่ 11 พ.ค. 61

49,290.78 49,290.78 เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด

4 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด

48/2561 ลงวันที่ 15 พ.ค. 61

6 จัดซื้อสายไฮดรอลิค 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 50/2561 ลงวันที่ 17 พ.ค. 61

5 จัดซื้อนมโรงเรียน เดือน พ.ค. 61

7 จัดซื้อน้ํามันไฮดรอลิค 19,388.40 19,388.40 เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 51/2561 ลงวันที่ 17 พ.ค. 61

จัดซื้อวัสดุไฟฟ:า (สํานักปลัด)

จัดซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล�อมที่อยูAอาศัยผู�พิการ

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 6,134.00 6,134.00 เฉพาะเจาะจง8

9 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) 10,765.00 10,765.00 เฉพาะเจาะจง

3,795.00 3,795.00 เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด

เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 52/2561 ลงวันที่ 25 พ.ค. 61

เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 53/2561 ลงวันที่ 25 พ.ค. 61

54/2561 ลงวันที่ 25 พ.ค. 6110 จัดซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว (สํานักปลัด)
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หจก.บุญเตือนพานิช หจก.บุญเตือนพานิช

ราคาที่เสนอ 11,520.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 11,520.-บาท

หจก.บุญเตือนพานิช หจก.บุญเตือนพานิช

ราคาที่เสนอ 2,400.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 2,400.-บาท

บริษัท พีที ไพรัช ปIโตรเลียม เซอร=วิส บริษัท พีที ไพรัช ปIโตรเลียม เซอร=วิส

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

ร�าน แอล เค กรุJป ร�าน แอล เค กรุJป

ราคาที่เสนอ 7,300.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 7,300.-บาท

ร�าน แอล เค กรุJป ร�าน แอล เค กรุJป

ราคาที่เสนอ 13,530.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 13,530.-บาท

ร�าน แอล เค กรุJป ร�าน แอล เค กรุJป

ราคาที่เสนอ 1,500.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 1,500.-บาท

ร�าน แอล เค กรุJป ร�าน แอล เค กรุJป

ราคาที่เสนอ 5,000.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 5,000.-บาท

นางสาวระพีพร ทับทิมทอง นางสาวระพีพร ทับทิมทอง

ราคาที่เสนอ 19,500.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 19,500.-บาท

นางสาวสุดารัตน= พัฒนะโชติ นางสาวสุดารัตน= พัฒนะโชติ

ราคาที่เสนอ 19,500.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 19,500.-บาท

นางสาวปIยมาศ พันธ=มี นางสาวปIยมาศ พันธ=มี 

ราคาที่เสนอ 17,100.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 17,100.-บาท

นางสาวสมใจ ศรีนพมาศ นางสาวสมใจ ศรีนพมาศ

ราคาที่เสนอ 17,100.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 17,100.-บาท

นางยุพิน พรมรอด นางยุพิน พรมรอด

ราคาที่เสนอ 54,000.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 54,000.-บาท

60/2561 ลงวันที่ 25 พ.ค. 61

11 จัดซื้อวัสดุการเกษตร (สํานักปลัด) 11,520.00 11,520.00 เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 55/2561 ลงวันที่ 25 พ.ค. 61

เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 57/2561 ลงวันที่ 17 พ.ค. 61

12 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองชAาง) 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด

7,300.00 7,300.00 เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด

56/2561 ลงวันที่ 25 พ.ค. 61

13 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลAอลื่น 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง

58/2561 ลงวันที่ 25 พ.ค. 61

15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร= (สํานักปลัด) 13,530.00 13,530.00 เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 59/2561 ลงวันที่ 25 พ.ค. 61

14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร= (กองคลัง)

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร= (กองชAาง) 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด

เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 076/2561 ลงวันที่ 1 พ.ค. 61

17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร= (กองการศึกษา) 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด

19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด

61/2561 ลงวันที่ 25 พ.ค. 61

18 จ�างเหมาทําความสะอาดพื้นที่อาคาร ศพด.ทุAงใหญA 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง

077/2561 ลงวันที่ 1 พ.ค. 61

20 จ�างเหมาทําความสะอาดพื้นที่อาคาร ศพด.หนองพง 17,100.00 17,100.00 เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 078/2561 ลงวันที่ 1 พ.ค. 61

19 จ�างเหมาทําความสะอาดพื้นที่อาคาร ศพด.ทุAงใหญA

เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 080/2561 ลงวันที่ 1 พ.ค. 61

21 จ�างเหมาทําความสะอาดพื้นที่อาคาร ศพด.ห�วยน�อย 17,100.00 17,100.00 เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 079/2561 ลงวันที่ 1 พ.ค. 61

22 จ�างกAอสร�างถนน คสล. ม.19 ซ.สุรีย= 54,000.00 54,074.19 เฉพาะเจาะจง
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นางยุพิน พรมรอด นางยุพิน พรมรอด

ราคาที่เสนอ 109,000.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 109,000.-บาท

นางยุพิน พรมรอด นางยุพิน พรมรอด

ราคาที่เสนอ 182,000.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 182,000.-บาท

ร�านรูม 19 ร�านรูม 19

ราคาที่เสนอ 950.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 950.-บาท

บริษัท อลีนกิจสยาม จํากัด บริษัท อลีนกิจสยาม จํากัด

ราคาที่เสนอ 6,326.91 บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 6,326.91 บาท

นายทศวรรษ ศรีสุระ นายทศวรรษ ศรีสุระ

ราคาที่เสนอ 134,000.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 134,000.-บาท

นายนิรุต อาสมาน นายนิรุต อาสมาน

ราคาที่เสนอ 6,000.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 6,000.-บาท

                                      (นายเสนีย= โคตะนารถ)

                                      รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน                               ปลัดองค=การบริหารสAวนตําบลทุAงใหญA

                                              ผู�อํานวยการกองคลัง

                                            (นายจูมพล ชูตะกูล)

109,000.00 109,554.90 เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 081/2561 ลงวันที่ 1 พ.ค. 61

24 จ�างกAอสร�างถนน คสล. ม.19 ซ.ประชาคม 182,000.00 183,000.00 เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 082/2561 ลงวันที่ 1 พ.ค. 61

23 จ�างกAอสร�างถนน คสล. ม.19 ซ.สมควร

เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 085/2561 ลงวันที่ . 17 พ.ค. 61

25 จ�างซAอมแซมเครื่องปริ้นเตอร= 950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด

134,000.00 134,897.77 เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด

083/2561 ลงวันที่ 7 พ.ค. 61

26 จ�างบํารุงรักษารถกู�ชีพ 6,326.91 6,326.91 เฉพาะเจาะจง

087/2561 ลงวันที่ 22 พ.ค. 61

28 จ�างบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 088/2561 ลงวันที่ 25 พ.ค. 61

27 จ�างกAอสร�างทAอลอดเหลี่ยม ม.1


