
วงเงินที่จะ รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

3,897.00 3,897.00 บริษัท แอล เอ พี เทรดดิ้ง (2004) จํากัด บริษัท แอล เอ พี เทรดดิ้ง (2004) จํากัด

ราคาที่เสนอ  3,897.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  3,897.- บาท

48,800.00 48,800.00 หจก.วัยรุ7นพันล�าน หจก.วัยรุ7นพันล�าน

ราคาที่เสนอ 48,800.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  48,800.-บาท

34,405.00 34,405.00 ล�านยายขํา ล�านยายขํา

ราคาที่เสนอ 34,405.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 34,405.- บาท

1,280.00 1,280.00 ร�านเคบี วัสดุก7อสร�าง ร�านเคบี วัสดุก7อสร�าง

ราคาที่เสนอ 1,280.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 1,280.- บาท

650.00 650.00 หจก.เอเซียคอนกรีต หจก.เอเซียคอนกรีต

ราคาที่เสนอ 650.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 650.- บาท

3,700.00 3,700.00 ร�านเคบี วัสดุก7อสร�าง ร�านเคบี วัสดุก7อสร�าง

ราคาที่เสนอ 3,700.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 3,700.- บาท

10,000.00 10,000.00 หจก.เอเซียคอนกรีต หจก.เอเซียคอนกรีต

ราคาที่เสนอ 10,000.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 10,000.-บาท

7,700.00 7,700.00 สปอร;ตเทรนด; สปอร;ตเทรนด;

ราคาที่เสนอ 7,700.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 7,700.-บาท

3,100.00 3,100.00 ร�านบุญเตือนพานิช ร�านบุญเตือนพานิช

ราคาที่เสนอ 3,100.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 3,100.-บาท

750.00 750.00 บริษัท ไอทีเอ็กซ;เพรสเซอร;วิส จํากัด บริษัท ไอทีเอ็กซ;เพรสเซอร;วิส จํากัด

ราคาที่เสนอ 750.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 750.- บาท
10 จ�างซ7อมแซมกล�องวงจรป>ด ตกลงราคา เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 90/2560 ลงวันที่ 3 ก.ค. 60

9 จัดซื้ออุปกรณ;กีฬา ตกลงราคา เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 062/2560 ลงวันที่ 17 ก.ค. 60

8 จัดซื้อชุดกีฬา ตกลงราคา เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 061/2560 ลงวันที่ 17 ก.ค. 60

7 จัดซื้อวัสดุช7วยเหลือผู�พิการ ตกลงราคา เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด

058/2560 ลงวันที่ 14 ก.ค. 60

6 จัดซื้อวัสดุก7อสร�าง ตกลงราคา

060/2560 ลงวันที่ 17 ก.ค. 60

เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 059/2560 ลงวันที่ 14 ก.ค. 60

5 จัดซื้อวัสดุวาตภัย ตกลงราคา เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด

4 จัดซื้อวัสดุวาตภัย ตกลงราคา เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 057/2560 ลงวันที่ 3 ก.ค. 60

3 จัดซื้อวัสดุอุปรกรณ;จัดทําดอกไม�จันทน; ตกลงราคา เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด

054/2560 ลงวันที่ 7 ก.ค. 60

2 จัดซื้อครุภัณฑ;สํานักงาน (โตEะประชุม) ตกลงราคา

056/2560 ลงวันที่ 11 ก.ค. 60

เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 055/2560 ลงวันที่ 11 ก.ค. 60

1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล7อลื่น ตกลงราคา เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
องค;การบริหารส7วนตําบลทุ7งใหญ7

 วันที่ 31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง
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วงเงินที่จะ รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

525.00 525.00 ป>ยะภัณฑ;เทรดดิ้ง ป>ยะภัณฑ;เทรดดิ้ง

ราคาที่เสนอ  525.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 525.-บาท

347,000.00 350,000.00 หจก.พีพีเอเซียคอนสตรัคชั่น หจก.พีพีเอเซียคอนสตรัคชั่น

ราคาที่เสนอ  347,000.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 347,000.-บาท

จ�างเหมาคนทําความสะอาด ศพด.โรงเรียน 18,000.00 18,000.00 น.ส.ระพีพร ทับทิมทอง น.ส.ระพีพร ทับทิมทอง

อนุบาลโพธิ์ประทับช�าง (ทุ7งใหญ7) ราคาที่เสนอ  18,000.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 18,000.-บาท

12,000.00 12,000.00 น.ส.สมใจ ศรีนพมาศ น.ส.สมใจ ศรีนพมาศ

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

12,000.00 12,000.00 นางเพ็ญศรี ถวิลไพร นางเพ็ญศรี ถวิลไพร

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

4,708.00 4,708.00 บริษัท แอล เอพี เทรดดิ้ง (2004) จํากัด บริษัท แอล เอพี เทรดดิ้ง (2004) จํากัด

ราคาที่เสนอ  4,708.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 4,708.-บาท

675.00 675.00 ป>ยะภัณฑ;เทรดดิ้ง ป>ยะภัณฑ;เทรดดิ้ง

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

35,000.00 35,000.00 นายทศวรรษ ศรีสุระ นายทศวรรษ ศรีสุระ

ราคาที่เสนอ  35,000.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 35,000.-บาท

347,000.00 350,000.00 หจก.สุริยะโชคสุรกิต หจก.สุริยะโชคสุรกิต

ราคาที่เสนอ  347,000.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 347,000.-บาท

1,140.00 1,140.00 ร�านพยงค;เอกสาร ร�านพยงค;เอกสาร

ราคาที่เสนอ  1,140.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 1,140.-บาท

347,000.00 350,000.00 หจก.พีพีเอเซียคอนสตรัคชั่น หจก.พีพีเอเซียคอนสตรัคชั่น

ราคาที่เสนอ  347,000.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 347,000.-บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง

11 จ�างทําปKายไวนิล เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 90/2560 ลงวันที่ 3 ก.ค. 60

12 จ�างก7อสร�างถนน คสล. ม.2 (ซอยนายพล) ตกลงราคา

ตกลงราคา

เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 91/2560 ลงวันที่ 7 ก.ค. 60

13 ตกลงราคา เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 92/2560 ลงวันที่ 3 ก.ค. 60

93/2560 ลงวันที่ 3 ก.ค. 60

15 จ�างเหมาคนทําความสะอาด ศพด.บ�านหนองพง ตกลงราคา เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 94/2560 ลงวันที่ 3 ก.ค. 60

14 จ�างเหมาคนทําความสะอาด ศพด.บ�านห�วยน�อย ตกลงราคา เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด

16 จ�างซ7อมแซมรถยนต;ส7วนกลาง กจ 3610 พิจิตร ตกลงราคา เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด

98/2560 ลงวันที่ 18 ก.ค. 60

21 จ�างก7อสร�างถนน คสล. ม.4 ตกลงราคา เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 99/2560 ลงวันที่ 19 ก.ค. 60

20 จัดจ�างถ7ายเอกสาร (กองคลัง) ตกลงราคา เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด

95/2560 ลงวันที่ 7 ก.ค. 60

17 จัดจ�างทําปKายไวนิลโครงการอบรมจัดทําดอกไม�จันทน; ตกลงราคา เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 95/2560 ลงวันที่ 11 ก.ค. 60

96/2560 ลงวันที่ 13 ก.ค. 60

19 จ�างก7อสร�างถนน คสล. ม.12 ตกลงราคา เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด 97/2560 ลงวันที่ 14 ก.ค. 60

18 จ�างเหมาปรับปรุงซ7อมแซมอาคาร ศพด.บ�านห�วยน�อย ตกลงราคา เป?นผู�เสนอราคาต่ําสุด


