
วงเงินที่จะ รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

จัดซื้ออุปกรณ(กีฬาและถ�วยรางวัล ก.ศิริการค�า ก.ศิริการค�า

โครงการแข-งขันกีฬาต�านยาเสพติด ราคาที่เสนอ 22,192.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  22,192.-บาท

ร�านเถ�าแก-น�อย 2015 ร�านเถ�าแก-น�อย 2015

ราคาที่เสนอ 28,000.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 28,000.-บาท

บริษัท เสียงยนต(อิเล็คทริค จํากัด บริษัท เสียงยนต(อิเล็คทริค จํากัด

ราคาที่เสนอ 107,200.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 107,200.-บาท

ร�านรูม 19 ร�านรูม 19

ราคาที่เสนอ 46,000.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 46,000.-บาท

ร�านรูม 19 ร�านรูม 19

ราคาที่เสนอ 31,100.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 31,100.-บาท

ป@ยะภัณฑ(เทรดดิ้ง ป@ยะภัณฑ(เทรดดิ้ง

ราคาที่เสนอ 1,575.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 1,575.-บาท

13,500.00 13,500.00 นายอุเทน ศรีน้ําคํา นายอุเทน ศรีน้ําคํา

ราคาที่เสนอ 13,500.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 13,500.-บาท

จ�างทําอาหารพร�อมน้ําดื่มเลี้ยงนักกีฬา นางธิดารัตน( อุปเทศ นางธิดารัตน( อุปเทศ

โครงการแข-งขันกีฬาต�านยาเสพติด ราคาที่เสนอ 32,080.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 32,080.-บาท

ร�านรูม 19 ร�านรูม 19

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

ร�านสมยศงานดอกไม� ร�านสมยศงานดอกไม�

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน มีนาคม 2561
องค(การบริหารส-วนตําบลทุ-งใหญ-

 วันที่ 2  เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง

1 เฉพาะเจาะจง เปEนผู�เสนอราคาต่ําสุด 36/2561 ลงวันที่ 7 มี.ค. 61

2 จัดซื้อครุภัณฑ(สํานักงาน (กองช-าง) เฉพาะเจาะจง เปEนผู�เสนอราคาต่ําสุด 38/2561 ลงวันที่ 15 มี.ค. 61

22,192.00

3 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) เฉพาะเจาะจง เปEนผู�เสนอราคาต่ําสุด 39/2561 ลงวันที่ 16 มี.ค. 61

4 จัดซื้อครุภัณฑ(คอมพิวเตอร( (กองการศึกษา) เฉพาะเจาะจง เปEนผู�เสนอราคาต่ําสุด 40/2561 ลงวันที่ 28 มี.ค. 61

5 จัดซื้อครุภัณฑ(คอมพิวเตอร( (กองช-าง) เฉพาะเจาะจง เปEนผู�เสนอราคาต่ําสุด 41/2561 ลงวันที่ 28 มี.ค. 61

6 จ�างทําปJายไวนิลโครงการแข-งขันกีฬาต�านยาเสพติด เฉพาะเจาะจง เปEนผู�เสนอราคาต่ําสุด 059/2561 ลงวันที่ 7 มี.ค. 61

7 จ�างจัดสถานที่โครงการแข-งขันกีฬาต�านยาเสพติด เฉพาะเจาะจง เปEนผู�เสนอราคาต่ําสุด 060/2561 ลงวันที่ 7 มี.ค. 61

8 เฉพาะเจาะจง เปEนผู�เสนอราคาต่ําสุด 061/2561 ลงวันที่ 7 มี.ค. 61

9 จ�างซ-อมแซมคอมพิวเตอร( เฉพาะเจาะจง เปEนผู�เสนอราคาต่ําสุด 063/2561 ลงวันที่ 14 มี.ค. 61

10 จ�างทําพานพุ-มดอกไม�สด เฉพาะเจาะจง เปEนผู�เสนอราคาต่ําสุด 064/2561 ลงวันที่ 16 มี.ค. 61
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วงเงินที่จะ รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

นายธนู ยิ้มเจริญ นายธนู ยิ้มเจริญ

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

ร�านรูม 19 ร�านรูม 19

ราคาที่เสนอ 1,290.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 1,290.-บาท

นางบุญสม บูรภา นางบุญสม บูรภา

ราคาที่เสนอ 122,000.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 122,000.-บาท

นางบุญสม บูรภา นางบุญสม บูรภา

ราคาที่เสนอ 222,000.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 222,000.-บาท

                                      (นายเสนีย( โคตะนารถ)

                                      รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน                               ปลัดองค(การบริหารส-วนตําบลทุ-งใหญ-

                                              ผู�อํานวยการกองคลัง

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง

11 จ�างดูดสิ่งปฏิกูล เฉพาะเจาะจง เปEนผู�เสนอราคาต่ําสุด 065/2561 ลงวันที่ 20 มี.ค. 61

14 ก-อสร�างถนน คสล. ม.16 ซ.สาคร เฉพาะเจาะจง เปEนผู�เสนอราคาต่ําสุด 067/2561 ลงวันที่ 28 มี.ค. 61

067/2561 ลงวันที่ 28 มี.ค. 61

จ�างซ-อมแซมคอมพิวเตอร(

ก-อสร�างถนน คสล. ม.16 ซ.เชาว(

                                            (นายจูมพล ชูตะกูล)

12

13

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เปEนผู�เสนอราคาต่ําสุด 066/2561 ลงวันที่ 20 มี.ค. 61

เปEนผู�เสนอราคาต่ําสุด
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