
วงเงินที่จะ รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

17,410.00 17,410.00 หจก.บุญเตือนพานิช หจก.บุญเตือนพานิช

ราคาที่เสนอ 17,410.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  17,410.-บาท

12,480.00 12,480.00 หจก.บุญเตือนพานิช หจก.บุญเตือนพานิช

ราคาที่เสนอ 12,480.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 12,480.-บาท

13,220.00 13,220.00 หจก.บุญเตือนพานิช หจก.บุญเตือนพานิช

ราคาที่เสนอ 13,220.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 13,220.-บาท

21,090.00 21,090.00 หจก.บุญเตือนพานิช หจก.บุญเตือนพานิช

ราคาที่เสนอ 21,090.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 21,090.-บาท

8,070.00 8,070.00 หจก.บุญเตือนพานิช หจก.บุญเตือนพานิช

ราคาที่เสนอ 8,070.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 8,070.-บาท

6,770.00 6,770.00 หจก.บุญเตือนพานิช หจก.บุญเตือนพานิช

ราคาที่เสนอ 6,770.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 6,770.-บาท

10,389.00 10,389.00 หจก.บุญเตือนพานิช หจก.บุญเตือนพานิช

ราคาที่เสนอ 10,389.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 10,389.-บาท

7,840.00 7,840.00 หจก.บุญเตือนพานิช หจก.บุญเตือนพานิช

ราคาที่เสนอ 7,840.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 7,840.-บาท

19,830.00 19,830.00 หจก.บุญเตือนพานิช หจก.บุญเตือนพานิช

ราคาที่เสนอ 19,830.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 19,830.-บาท

9,800.00 9,800.00 หจก.บุญเตือนพานิช หจก.บุญเตือนพานิช

ราคาที่เสนอ 9,800.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 9,800.-บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน มกราคม 2561
องค8การบริหารส9วนตําบลทุ9งใหญ9

 วันที่ 1  เดือน กุมภาพันธ8 พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง

1 เฉพาะเจาะจง เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุด 17/2561 ลงวันที่ 10 ม.ค. 61

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) เฉพาะเจาะจง เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุด 18/2561 ลงวันที่ 10 ม.ค. 61

3 เฉพาะเจาะจง เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุด 19/2561 ลงวันที่ 10 ม.ค. 61

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) เฉพาะเจาะจง เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุด 20/2561 ลงวันที่ 10 ม.ค. 61

6 เฉพาะเจาะจง เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุด 22/2561 ลงวันที่ 10 ม.ค. 61

7 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองการศึกษา) เฉพาะเจาะจง เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุด 23/2561 ลงวันที่ 10 ม.ค. 61

8 เฉพาะเจาะจง เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุด 24/2561 ลงวันที่ 10 ม.ค. 61

9 เฉพาะเจาะจง เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุด 25/2561 ลงวันที่ 10 ม.ค. 61

10 เฉพาะเจาะจง เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุด 26/2561 ลงวันที่ 10 ม.ค. 61

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร8 (กองช9าง)

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร8 (กองคลัง)

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร8 (สํานักปลัด) เฉพาะเจาะจง เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุด 21/2561 ลงวันที่ 10 ม.ค. 61

จัดซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว (สํานักปลัด)

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร8 (กองการศึกษา)

จัดซื้อัสดุงานบ�านงานครัว (กองการศึกษา)

จัดซื้อหมึกเครื่องถ9ายเอกสาร (กองการศึกษา)
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วงเงินที่จะ รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

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 นางเพ็ญศรี ถวิลไพร นางเพ็ญศรี ถวิลไพร

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

12,000.00 12,000.00 นางสาวสมใจ ศรีนพมาศ นางสาวสมใจ ศรีนพมาศ

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

790.00 790.00 ร�านรูม 19 ร�านรูม 19

ราคาที่เสนอ 790.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 790.-บาท

2,160.00 2,160.00 ปFยะภัณฑ8เทรดดิ้ง ปFยะภัณฑ8เทรดดิ้ง

ราคาที่เสนอ 2,160.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 2,160.-บาท

432.00 432.00 ปFยะภัณฑ8เทรดดิ้ง ปFยะภัณฑ8เทรดดิ้ง

ราคาที่เสนอ 432.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 432.-บาท

จ�างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต8ส9วนกลาง 5,033.00 5,033.00 บริษัท แอล เอ พี เทรดดิ้ง (2004) จํากัด บริษัท แอล เอ พี เทรดดิ้ง (2004) จํากัด

หมายเลขทะเบียน กจ 3610 พิจิตร ราคาที่เสนอ 5,033.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 5,033.-บาท

500.00 500.00 ร�านรูม 19 ร�านรูม 19

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

349,000.00 350,000.00 นายทศวรรษ ศรีสุระ นายทศวรรษ ศรีสุระ

ราคาที่เสนอ 349,000.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 349,000.-บาท

675.00 675.00 ปFยะภัณฑ8เทรดดิ้ง ปFยะภัณฑ8เทรดดิ้ง

ราคาที่เสนอ 675.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 675.-บาท

9,000.00 9,000.00 นางบุญสม บูรภา นางบุญสม บูรภา

ราคาที่เสนอ 9,000.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 9,000.-บาท

15

จ�างเหมาทําความสะอาด ศพด.ทุ9งใหญ9 เฉพาะเจาะจง เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุด 037/2561 ลงวันที่ 1 ม.ค. 61

ราคากลาง

12 จ�างเหมาทําความสะอาด ศพด.หนองพง เฉพาะเจาะจง เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุด 038/2561 ลงวันที่ 1 ม.ค. 61

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง วิธีซื้อหรือจ�าง

11

13 จ�างเหมาทําความสะอาด ศพด.ห�วยน�อย เฉพาะเจาะจง เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุด 039/2561 ลงวันที่ 1 ม.ค. 61

14 จ�างซ9อมแซมคอมพิวเตอร8 เฉพาะเจาะจง เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุด 040/2561 ลงวันที่ 8 ม.ค. 61

เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุด 043/2561 ลงวันที่ 9 ม.ค. 61

16 จ�างทําปIายไวนิล"อาสาสมัครท�องถิ่น" เฉพาะเจาะจง เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุด 044/2561 ลงวันที่ 9 ม.ค. 61

จ�างทําปIาย"บริจาคเงินเบี้ยยังชีพผ�สูงอายุ" เฉพาะเจาะจง

19 จ�างวางท9อ คสล.พร�อมบ9อพัก ม.17 เฉพาะเจาะจง เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุด 047/2561 ลงวันที่ 15 ม.ค. 61

17 เฉพาะเจาะจง เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุด 045/2561 ลงวันที่ 10 ม.ค. 61

21 จ�างจัดสถานที่โครงการวันเด็กแห9งชาติ เฉพาะเจาะจง เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุด 049/2561 ลงวันที่ 11 ม.ค. 61

18 จ�างซ9อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร8 เฉพาะเจาะจง เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุด 046/2561 ลงวันที่ 11 ม.ค. 61

20 จ�างทําปIายไวนิลโครงการวันเด็กแห9งชาติ เฉพาะเจาะจง เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุด 048/2561 ลงวันที่ 11 ม.ค. 61



3

วงเงินที่จะ รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

99,000.00 99,000.00 นางยุพิน พรมรอด นางยุพิน พรมรอด

ราคาที่เสนอ 99,000.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 99,000.-บาท

41,000.00 41,000.00 นางบุญสม บูรภา นางบุญสม บูรภา

ราคาที่เสนอ 41,000.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 412,000.-บาท

348,000.00 350,000.00 นางบุญสม บูรภา นางบุญสม บูรภา

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

                                      (นายเสนีย8 โคตะนารถ)

                                  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ รักษาราชการแทน                               ปลัดองค8การบริหารส9วนตําบลทุ9งใหญ9

                                              ผู�อํานวยการกองคลัง

                                            (นางวันเพ็ญ เข�าเมือง)

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง

23 จ�างจัดและตกแต9งขบวนแห9รถบุปผาชาติ เฉพาะเจาะจง เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุด 051/2561 ลงวันที่ 16 ม.ค. 61

24 จ�างก9อสร�างถนน คสล.ม.18 ซ.แก�มลิง เฉพาะเจาะจง เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุด 052/2561 ลงวันที่ 24 ม.ค. 61

22 จ�างจัดและประดับตกแต9งรถบุปผาชาติ เฉพาะเจาะจง เป>นผู�เสนอราคาต่ําสุด 050/2561 ลงวันที่ 16 ม.ค. 61


