
วงเงินที่จะ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

หจก.โนนจุย้กอ่สร้าง หจก.โนนจุย้กอ่สร้าง

ราคาที่เสนอ 188,870.- บาท ราคาที่เสนอ 188,870.- บาท

หจก.เอเชียคอนกรีต หจก.เอเชียคอนกรีต

ราคาที่เสนอ 14,790.-บาท ราคาที่เสนอ 14,790.-บาท

ร้านสามารถอะไหล่ยนต์ ร้านสามารถอะไหล่ยนต์

ราคาที่เสนอ720.- บาท ราคาที่เสนอ720.- บาท

บริษทั พทีี ไพรัช ปโิตรเลียมจ ากดั บริษทั พทีี ไพรัช ปโิตรเลียมจ ากดั

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

ร้านตุ้ย เคมีภัณฑ์ ร้านตุ้ย เคมีภัณฑ์

ราคาที่เสนอ 9,000.-บาท ราคาที่เสนอ 9,000.-บาท

ร้านเพชรพาณิชย์ ร้านเพชรพาณิชย์

ราคาที่เสนอ 7,050.-บาท ราคาที่เสนอ 7,050.-บาท

ร้านกจิรุ่งเรือง(2555) ร้านกจิรุ่งเรือง(2555)

ราคาที่เสนอ 125,130.-บาท ราคาที่เสนอ 125,130.-บาท

บ.นอร์ทเทิร์นโซลูชั่น เซอร์วิส จ ากดั บ.นอร์ทเทิร์นโซลูชั่น เซอร์วิส จ ากดั

ราคาที่เสนอ 219,000.-บาท ราคาที่เสนอ 219,000.-บาท

หจก.บญุเตือนพาณิช หจก.บญุเตือนพาณิช

ราคาที่เสนอ 13,915.-บาท ราคาที่เสนอ 13,915.-บาท

หจก.บญุเตือนพาณิช หจก.บญุเตือนพาณิช

ราคาที่เสนอ 3,600.-บาท ราคาที่เสนอ 3,600.-บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่

 วันที่  5  เดือน กนัยายน พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 86/2561 ลงวันที่ 2 ส.ค. 61

1 จดัซ้ือหนิคลุก(พร้อมปรับเกล่ีย) 188,870.00 188,870.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

85/2561 ลงวันที่ 2 ส.ค. 61

2 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 11 รายการ (กองช่าง) 14,790.00 14,790.00 เฉพาะเจาะจง

87/2561 ลงวันที่ 2 ส.ค. 61

4 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 88/2561 ลงวันที่ 2 ส.ค. 61

3 จดัซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (น้ ามันเคร่ือง)

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 90/2561 ลงวันที่ 9 ส.ค. 61

5 จดัซ้ือทรายอะเบท 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

125,130.00 125,130.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

89/2561 ลงวันที่ 9 ส.ค. 61

6 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 7,050.00 7,050.00 เฉพาะเจาะจง

92/2561 ลงวันที่ 17 ส.ค. 61

8 จดัซ้ือเคร่ืองรับส่งสัญญาณเสียงตามสาย 220,000.00 220,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 93/2561 ลงวันที่ 23 ส.ค. 61

7 จดัซ้ือวัสดุตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 95/2561 ลงวันที่ 21 ส.ค. 61

9 จดัซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว (ส านักปลัด) 13,915.00 13,915.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 94/2561 ลงวันที่ 21 ส.ค. 61

10 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน(คลัง) 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง
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วงเงินที่จะ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

หจก.บญุเตือนพาณิช หจก.บญุเตือนพาณิช

ราคาที่เสนอ 4,611.- บาท ราคาที่เสนอ 4,611.- บาท

ร้าน แอล.เค กรุ๊ป ร้าน แอล.เค กรุ๊ป

ราคาที่เสนอ 12,160.-บาท ราคาที่เสนอ 12,160.-บาท

ร้าน แอล.เค กรุ๊ป ร้าน แอล.เค กรุ๊ป

ราคาที่เสนอ 26,090.- บาท ราคาที่เสนอ 26,090.- บาท

ร้าน แอล.เค กรุ๊ป ร้าน แอล.เค กรุ๊ป

ราคาที่เสนอ 9,750.-บาท ราคาที่เสนอ 9,750.-บาท

บริษทั ตะพานหนิแทรคเตอร์ จ ากดั บริษทั ตะพานหนิแทรคเตอร์ จ ากดั

ราคาที่เสนอ 15,750.40 บาท ราคาที่เสนอ 15,750.40 บาท

บริษทั ตะพานหนิแทรคเตอร์ จ ากดั บริษทั ตะพานหนิแทรคเตอร์ จ ากดั

ราคาที่เสนอ 64.20 บาท ราคาที่เสนอ 64.20 บาท

หจก.บญุเตือนพาณิช หจก.บญุเตือนพาณิช

ราคาที่เสนอ 5,721.-บาท ราคาที่เสนอ 5,721.-บาท

หจก.บญุเตือนพาณิช หจก.บญุเตือนพาณิช

ราคาที่เสนอ 10,485.-บาท ราคาที่เสนอ 10,485.-บาท

ร้าน แอล.เค กรุ๊ป ร้าน แอล.เค กรุ๊ป

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

บริษทั ธงไชยการไฟฟา้ 2501 จ ากดั บริษทั ธงไชยการไฟฟา้ 2501 จ ากดั

ราคาที่เสนอ 26,300.-บาท ราคาที่เสนอ 26,300.-บาท

หจก.เอเชียคอนกรีต หจก.เอเชียคอนกรีต

ราคาที่เสนอ 1,665.-บาท ราคาที่เสนอ 1,665.-บาท

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

11 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน(กองช่าง) 4,611.00 4,611.00 97/2561 ลงวันที่ 21 ส.ค. 61

12 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (ส านักปลัด) 12,160.00 12,160.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 98/2561 ลงวันที่ 21 ส.ค. 61

26,090.00 26,090.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

99/2561 ลงวันที่ 12 ส.ค. 61

14 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองช่าง) 9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 100/2561 ลงวันที่ 21 ส.ค. 61

13 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์(กองคลัง)

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 102/2561 ลงวันที่ 22 ส.ค. 61

15 จดัซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 15,750.40 15,750.40 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

5,721.00 5,721.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

101/2561 ลงวันที่ 22 ส.ค. 61

16 จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 64.20 64.20 เฉพาะเจาะจง

103/2561 ลงวันที่ 23 ส.ค. 61

18 จดัซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว (กองการศึกษา) 10,485.00 10,485.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 104/2561 ลงวันที่ 23 ส.ค. 61

17 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน(กองการศึกษา)

19 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองการศึกษา) 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 107/2561 ลงวันที่ 23 ส.ค. 61

21 จดัซ้ือวัสดุโครงการศึกษาดูงานฯ 1,665.00 1,665.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 109/2561 ลงวันที่ 24 ส.ค. 61

20 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 108/2561 ลงวันที่ 23 ส.ค. 61จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ (ส านักปลัด 26,300.0026,300.00 เฉพาะเจาะจง
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ร้านเพชรพาณิชย์ ร้านเพชรพาณิชย์

ราคาที่เสนอ 3,750.- บาท ราคาที่เสนอ 3,750.- บาท

หจก.บญุเตือน พานิช หจก.บญุเตือน พานิช

ราคาที่เสนอ 420.-บาท ราคาที่เสนอ 420.-บาท

หจก.บญุเตือน พานิช หจก.บญุเตือน พานิช

ราคาที่เสนอ 1,670.-บาท ราคาที่เสนอ 1,670.-บาท

บริษทั เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ จ ากดั บริษทั เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ จ ากดั

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

ร้าน นครแอร์ (2015) ร้าน นครแอร์ (2015)

ราคาที่เสนอ 99,500.-บาท ราคาที่เสนอ 99,500.-บาท

หจก.โนนจุย้กอ่สร้าง หจก.โนนจุย้กอ่สร้าง

ราคาที่เสนอ 99,000.-บาท ราคาที่ตกลงจา้ง 98,000.-บาท

บริษทั ปา้ย 59 จ ากดั บริษทั ปา้ย 59 จ ากดั

ราคาที่เสนอ 321.-บาท ราคาที่เสนอ 321.-บาท

นางบญุสม  บรูพา นางบญุสม  บรูพา

ราคาที่เสนอ 3,075.-บาท ราคาที่เสนอ 3,075.-บาท

บริษทั ปา้ย 59 จ ากดั บริษทั ปา้ย 59 จ ากดั

ราคาที่เสนอ 20,000.-บาท ราคาที่เสนอ 20,000.-บาท

นางบญุสม  บรูพา นางบญุสม  บรูพา

ราคาที่เสนอ 3,075.-บาท ราคาที่เสนอ 3,075.-บาท

ร้าน รูม 19 ร้าน รูม 20

ราคาที่เสนอ 1,000.-บาท ราคาที่เสนอ 1,000.-บาท

บริษทั ปา้ย 59 จ ากดั บริษทั ปา้ย 59 จ ากดั

3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 110/2561 ลงวันที่ 24 ส.ค. 61

23 จดัซ้ือวัสดุโครงการศึกษาดูงาน 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 111/2561 ลงวันที่ 24 ส.ค. 61

22 จดัซ้ือของสมนาคุณโครงการศึกษาดูงานฯ

113/2561  ลงวันที่ 27 ส.ค 61

24 จดัซ้ือวัสดุโครงการผลิตส่ือนวัตกรรมฯ 1,670.00 1,670.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

25 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

112/2561 ลงวันที่ 24 ส.ค. 61

จา้งปรับปรุงผิวจราจรโดยรถเกรดเดอร์

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 114/2561 ลงวันที่ 28 ส.ค. 61

27

26 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 100,300.00 100,300.00 เฉพาะเจาะจง

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 104/2561 ลงวันที่ 2 ส.ค 61

28 จา้งท าปา้ยไวนิล "สวมหมวกนิรภัย" 321.00 321.00 เฉพาะเจาะจง

29 จา้งท าอาหารประชุมสภา สมัยที่ 3/2561 คร้ังที่ 1 3,075.00 3,075.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 105/2561  ลงวันที่ 2 ส.ค. 61

106/2561 ลงวันที่ 10 ส.ค. 61

107/2561 ลงวันที่ 9 ส.ค. 61

31 จา้งท าอาหารประชุมสภา สมัยที่ 3/2561 คร้ังที่ 2 3,075.00 3,075.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 108/2561  ลงวันที่ 15 ส.ค. 61

30 จา้งเหมาท าตัวอกัษร อบต .ทุ่งใหญ่

32 จา้งซ่อมคอมพวิเตอร์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 109/2561 ลงวันที่ 17 ส.ค. 61

33 จา้งท าปา้ยไวนิลโครงการศึกษาดูงานฯ 401.25 401.25 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 110/2561 ลงวันที่ 24 ส.ค. 61



ราคาที่เสนอ 401.25 บาท ราคาที่เสนอ 401.25 บาท

วงเงินที่จะ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

บริษทั ปา้ย 59 จ ากดั บริษทั ปา้ย 59 จ ากดั

ราคาที่เสนอ 321.- บาท ราคาที่เสนอ 321.- บาท

บริษทั ปา้ย 59 จ ากดั บริษทั ปา้ย 59 จ ากดั

ราคาที่เสนอ 321.- บาท ราคาที่เสนอ 321.- บาท

นางธัญลักาณ์ กนัหา นางธัญลักาณ์ กนัหา

ราคาที่เสนอ 108,000.- บาท ราคาที่เสนอ 108,000.- บาท

บริษทั เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ จ ากดั บริษทั เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ จ ากดั

ราคาที่เสนอ 35,000.-บาท ราคาที่เสนอ 35,000.-บาท

                                      (นายจูมพล ชูตะกลู)

                                      รองปลัด อบต . รักษาราชการแทน                               รองปลัด อบต . รักษาราชการแทน

                                              ผู้อ านวยการกองคลัง                                            ปลัด อบต .

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

113/2561 ลงวันที่ 24 ส.ค. 61

35 จา้งท าปา้ยไวนิล โครงการผลิตส่ือนวัตกรรมฯ 321.00 321.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 114/2561 ลงวันที่ 24 ส.ค. 61

34 จา้งท าปา้ยไวนิล โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

100/2561 ลงวันที่ 21 ส.ค. 61

36 จา้งเหมารถบสัโครงการศึกษาดูงานฯ 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 116/2561 ลงวันที่ 27 ส.ค. 61

37 จา้งซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

                                            (นายจูมพล ชูตะกลู)

321.00 321.00 เฉพาะเจาะจง

ล าดับที่

4

33 จา้งท าปา้ยไวนิลโครงการศึกษาดูงานฯ 401.25 401.25 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 110/2561 ลงวันที่ 24 ส.ค. 61










