
วงเงินที่จะ รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หจก.วัยรุ(นพันล�าน หจก.วัยรุ(นพันล�าน

ราคาที่เสนอ  52,000.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  52,000.- บาท

ร�านสามารถอะไหล(ยนต2 ร�านสามารถอะไหล(ยนต2

ราคาที่เสนอ 600.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  600.-บาท

จัดซื้อเครื่องดื่มตามโครงการปลูกต�นไม�ลดภาวะ นางสินธุ เกิดรื่น นางสินธุ เกิดรื่น

โลกร�อน ราคาที่เสนอ 250.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 250.- บาท

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ2ตามโครงการฝ8กอบรมเชิง ร�านเถ�าแก(น�อย 2015 ร�านเถ�าแก(น�อย 2015

ปฏิบัติการการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ราคาที่เสนอ 3,359.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 3,359.- บาท

จ�างทําป>ายไวนิลตามโครงการฝ8กอบรมเชิง ร�านป?ยะภัณฑ2เทรดดิ้ง ร�านป?ยะภัณฑ2เทรดดิ้ง

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

จ�างทําอาหารกลางวันและอาหารว(างพร�อมเครื่องดื่ม นางนภาพร พัฒนะโชติ นางนภาพร พัฒนะโชติ

ตามโครงการรฝ8กอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแบบประเมิน ราคาที่เสนอ 10,240.- บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 10,240.- บาท

บริษัท เสียงยนต2อิเล็คทริค จํากัด บริษัท เสียงยนต2อิเล็คทริค จํากัด

ราคาที่เสนอ 7,350.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 7,350.-บาท

จ�างทําป>ายไวนิลตามโครงการปลูกต�นไม�ลดภาวะ ร�านป?ยะภัณฑ2เทรดดิ้ง ร�านป?ยะภัณฑ2เทรดดิ้ง

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

นายเจษฎา เหล(าเขตร2กิจ นายเจษฎา เหล(าเขตร2กิจ

ราคาที่เสนอ 1,500.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 1,500.-บาท

นายณัฐกร ถวิลไพร นายณัฐกร ถวิลไพร

ราคาที่เสนอ 198,000.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 198,000.- บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค2การบริหารส(วนตําบลทุ(งใหญ(

 วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง

042/2560 ลงวันที่ 1 พ.ค. 60

2 จัดซื้อวัสดุก(อสร�าง ตกลงราคา เปLนผู�เสนอราคาต่ําสุด 043/2560 ลงวันที่ 1 พ.ค. 60

1 จัดซื้อครุภัณฑ2สํานักงาน ตกลงราคา เปLนผู�เสนอราคาต่ําสุด

044/2560 ลงวันที่ 2 พ.ค. 60

4 ตกลงราคา เปLนผู�เสนอราคาต่ําสุด 045/2560 ลงวันที่ 2 พ.ค. 60

3 ตกลงราคา เปLนผู�เสนอราคาต่ําสุด

70/2560 ลงวันที่ 2 พ.ค. 60

6 ตกลงราคา เปLนผู�เสนอราคาต่ําสุด 71/2560 ลงวันที่ 2 พ.ค. 60

5 ตกลงราคา เปLนผู�เสนอราคาต่ําสุด

7 ตกลงราคา เปLนผู�เสนอราคาต่ําสุด 72/2560 ลงวันที่ 2 พ.ค. 60

8 ตกลงราคา เปLนผู�เสนอราคาต่ําสุด 73/2560 ลงวันที่ 2 พ.ค. 60

675

7,350 7,350

675 675

9 ตกลงราคา เปLนผู�เสนอราคาต่ําสุด 74/2560 ลงวันที่ 3 พ.ค. 601,500 1,500

10 ตกลงราคา เปLนผู�เสนอราคาต่ําสุด 75/2560 ลงวันที่ 8 พ.ค. 60198,000.00 199,000.00
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จ�างเหมาล�างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

จ�างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล

จ�างก(อสร�างถนน คสล. ม.11 (สายบ�านผู�ใหญ(ยะ)
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วงเงินที่จะ รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

นายณัฐกร ถวิลไพร นายณัฐกร ถวิลไพร

ราคาที่เสนอ  121,000.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 121,000.-บาท

นายณัฐกร ถวิลไพร นายณัฐกร ถวิลไพร

ราคาที่เสนอ 28,000.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 28,000.-บาท

นายณัฐกร ถวิลไพร นายณัฐกร ถวิลไพร

ราคาที่เสนอ 218,000.- บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 218,000.-บาท

หจก.พีพีเอเซียคอนสตรัคชั่น หจก.พีพีเอเซียคอนสตรัคชั่น

ราคาที่เสนอ 346,000.- บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 346,000.-บาท

หจก.สุริยะโชคสุระกิต หจก.สุริยะโชคสุระกิต

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

หจก.พีพีเอเซียคอนสตรัคชั่น หจก.พีพีเอเซียคอนสตรัคชั่น

ราคาที่เสนอ 346,000.- บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 347,000.-บาท

บริษัท พิษณุโลกโกลด2มิลค2 จํากัด บริษัท พิษณุโลกโกลด2มิลค2 จํากัด

ราคาที่เสนอ 52,245.20 บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 52,245.20 บาท

                              ลงชื่อ.......................................................................ผู�รายงาน                           ลงชื่อ.............................................................ผู�ตรวจ

                                      (นายเสนีย2 โคตะนารถ)

                                  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ รักษาราชการแทน                               ปลัดองค2การบริหารส(วนตําบลทุ(งใหญ(

                                              ผู�อํานวยการกองคลัง

346,000 347,633.91

52,245.20 52,245.2017

เปLนผู�เสนอราคาต่ําสุด 81/2560 ลงวันที่ 24 พ.ค. 60

348,016.79

16 จ�างก(อสร�างถนน คสล. ม.10

28,000

347,000

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง

11 จ�างก(อสร�างถนน คสล. ม.11 (สายบ�านนายบุญเหลือ) ตกลงราคา เปLนผู�เสนอราคาต่ําสุด 76/2560 ลงวันที่ 8 พ.ค. 60

12 จ�างก(อสร�างถนน คสล. ม.11 (สายบ�านนางเปลี่ยน) ตกลงราคา เปLนผู�เสนอราคาต่ําสุด 77/2560 ลงวันที่ 8 พ.ค. 60

121,000 122,000

28,000

13 จ�างต(อเติมท(อเหลี่ยมระบายน้ํา ม.5 ตกลงราคา เปLนผู�เสนอราคาต่ําสุด 78/2560 ลงวันที่ 16 พ.ค. 60

14 จ�างก(อสร�างถนน คสล. ม.5 ตกลงราคา เปLนผู�เสนอราคาต่ําสุด 79/2560 ลงวันที่ 16 พ.ค. 60

218,000 220,000

346,000 347,000

15 จ�างก(อสร�างถนน คสล. ม.3 (สายเกาะแฝก) ตกลงราคา เปLนผู�เสนอราคาต่ําสุด

จัดซื้อนมโรงเรียน ประจําเดือน พ.ค. 60

80/2560 ลงวันที่ 18 พ.ค. 60

                                            (นางวันเพ็ญ เข�าเมือง)

ตกลงราคา

กรณีพิเศษ เปLนผู�เสนอราคาต่ําสุด 07/2560 ลงวันที่ 15 พ.ค. 60


