
วงเงินที่จะ รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

บ.ตะพานหินแทรคเตอร) จํากัด บ.ตะพานหินแทรคเตอร) จํากัด

ราคาที่เสนอ 2,065.10บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 2,065.10 บาท

บ.ตะพานหินแทรคเตอร) จํากัด บ.ตะพานหินแทรคเตอร) จํากัด

ราคาที่เสนอ 4,280.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 4,280.-บาท

บ.ตะพานหินแทรคเตอร) จํากัด บ.ตะพานหินแทรคเตอร) จํากัด

ราคาที่เสนอ 3,659.40 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 3,659.40 บาท

บ.ตะพานหินแทรคเตอร) จํากัด บ.ตะพานหินแทรคเตอร) จํากัด

ราคาที่เสนอ 1,819.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 1,819.-บาท

บ.เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร) จํากัด บ.เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร) จํากัด

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

หจก.บุญเตือนพานิช หจก.บุญเตือนพานิช

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

หจก.บุญเตือนพานิช หจก.บุญเตือนพานิช

ราคาที่เสนอ 9,550.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 9,550.-บาท

ร�านเพชรพาณิชย) ร�านเพชรพาณิชย)

ราคาที่เสนอ 29,990.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 29,990.-บาท

ร�านตุ�ย เคมีภัณฑ) ร�านตุ�ย เคมีภัณฑ)

ราคาที่เสนอ 54,200.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 54,200.-บาท

ร�านตุ�ย เคมีภัณฑ) ร�านตุ�ย เคมีภัณฑ)

ราคาที่เสนอ 36,000.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 36,000.-บาท

2,065.10 2,065.10

4,280.00 4,280.00

3,659.40 3,659.40

1,819.00 1,819.00

9,800.00 9,800.00

6,099.00 6,099.00

9,550.00 9,550.00

29,990.00 29,990.00

54,200.00 54,200.00

36,000.00 36,000.00

72/2561 ลงวันที่ 18 มิ.ย.. 61

10 จัดซื้อทรายอะเบท เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 73/2561 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 61

9 จัดซื้อน้ํายาพ@นหมอกควัน เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด

70/2561 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 61

8 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร)หรือการแพทย) เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 71/2561 ลงวันที่ 11 มิ.ย. 61

7 จัดซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว (กองการศึกษา) เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด

68/2561 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 61

6 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองการศึกษา) เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 69/2561 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 61

5 จัดซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด

66/2561 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 61

4 จัดซื้อจารบีหลอด เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 67/2561 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 61

3 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส@ง เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด

62/2561 ลงวันที่ 7 มิ.ย. 61

2 จัดซื้อน้ํามันไฮดรอลิค เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 63/2561 ลงวันที่ 7 มิ.ย. 61

1 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส@ง เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
องค)การบริหารส@วนตําบลทุ@งใหญ@

 วันที่ 2  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง



2

บริษัท ปJาย 59 จํากัด บริษัท ปJาย 59 จํากัด

ราคาที่เสนอ 722.25 บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 722.25 บาท

พยงค)เอกสาร พยงค)เอกสาร

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

นายสงคราม ทิพย)เนตร นายสงคราม ทิพย)เนตร

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

ร�านรูม 19 ร�านรูม 19

ราคาที่เสนอ 3,590.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 3,590.-บาท

จ�างตรวจเช็คสภาพรถยนต)ส@วนกลาง บ.แอล เอ พี เทรดดิ้ง (2004) จํากัด บ.แอล เอ พี เทรดดิ้ง (2004) จํากัด

หมายเลขทะเบียน กจ 3610 พิจิตร ราคาที่เสนอ 6,782.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 6,782.-บาท

จ�างปรับปรุงต@อเติมบริเวณระหว@างอาคาร นางยุพิน พรมรอด นางยุพิน พรมรอด

ศพด.โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช�าง (ทุ@งใหญ@) ราคาที่เสนอ 99,000.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 99,000.-บาท

                                      (นายจูมพล ชูตะกูล)

                                      รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน                               รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน

                                              ผู�อํานวยการกองคลัง                                            ปลัด อบต.

                                            (นายจูมพล ชูตะกูล)

722.25 722.25

2,160.00 2,160.00

1,000.00 1,000.00

3,590.00 3,590.00

6,782.00 6,782.00

99,000.00 100,000.00 095/2561 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 6116 เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด

093/2561 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 61

15 เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 094/2561 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 61

14 จ�างซ@อมแซมคอมพิวเตอร) เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด

090/2561 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 61

13 จ�างเหมารถตู�โดยสารปรับอากาศ เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 092/2561 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 61

12 จ�างถ@ายเอกสารระวางที่ดิน เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด

11 จ�างทําปJายไวนิล เฉพาะเจาะจง เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 089/2561 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 61


