
วงเงินที่จะ รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

5,133 5,133 ร�านบุญเตือนพานิช ร�านบุญเตือนพานิช

ราคาที่เสนอ  5,133.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  5,133.- บาท

13,965 13,965 ร�านบุญเตือนพานิช ร�านบุญเตือนพานิช

ราคาที่เสนอ 13,965.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  13,965.-บาท

จัดซื้อวัสุดเชื้อเพลิงและหล1อลื่น 8,239 8,239 บริษัท ตะพานหินแทรคเตอร5 จํากัด บริษัท ตะพานหินแทรคเตอร5 จํากัด

(จารบี,น้ํามันไฮดรอลิกส5) ราคาที่เสนอ 8,239.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 8,239.- บาท

9,525 9,525 ร�านบุญเตือนพานิช ร�านบุญเตือนพานิช

ราคาที่เสนอ 9,525.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 9,525.- บาท

9,290 9,290 ร�านบุญเตือนพานิช ร�านบุญเตือนพานิช

ราคาที่เสนอ 9,290.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 9,290.- บาท

730 730 ร�านบุญเตือนพานิช ร�านบุญเตือนพานิช

ราคาที่เสนอ 730.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 730.- บาท

15,000 15,000 ร�านกัณธิมาพาณิชย5 ร�านกัณธิมาพาณิชย5

ราคาที่เสนอ 15,000.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 15,000.-บาท

64,200.00 64,200.00 นายภากร ล�นเหลือ นายภากร ล�นเหลือ

ราคาที่เสนอ 64,200.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 64,200.-บาท

64,200.00 64,200.00 นายจารึก จันทะคา นายจารึก จันทะคา

ราคาที่เสนอ 64,200.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 64,200.-บาท

347,000.00 350,000.00 นายณัฐกร ถวิลไพร นายณัฐกร ถวิลไพร

ราคาที่เสนอ 350,000.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 347,000.- บาท
10 เปDนผู�เสนอราคาต่ําสุด 48/2560 ลงวันที่ 1 มี.ค. 60จ�างก1อสร�างถนน คสล. ม.14 ตกลงราคา

46/2560 ลงวันที่ 1 มี.ค. 60

9 เปDนผู�เสนอราคาต่ําสุด 47/2560 ลงวันที่ 1 มี.ค. 60

8 จ�างเหมาคนขับรถกู�ชีพ (นายภากร ล�นเหลือ) ตกลงราคา เปDนผู�เสนอราคาต่ําสุด

จ�างเหมาคนขับรถกู�ชีพ (นายจารึก จันทะคา) ตกลงราคา

033/2560 ลงวันที่ 21 มี.ค. 60

7 ตกลงราคา เปDนผู�เสนอราคาต่ําสุด 034/2560 ลงวันที่ 24 มี.ค. 60จัดซื้อครุภัณฑ5งานบ�านงานครัว (ตู�เย็น)

6 จัดซื้อวัสดุก1อสร�าง (กองช1าง) ตกลงราคา เปDนผู�เสนอราคาต่ําสุด

031/2560 ลงวันที่ 21 มี.ค. 60

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร5 (กองช1าง) ตกลงราคา เปDนผู�เสนอราคาต่ําสุด 032/2560 ลงวันที่ 21 มี.ค. 60

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองช1าง) ตกลงราคา เปDนผู�เสนอราคาต่ําสุด

3 ตกลงราคา เปDนผู�เสนอราคาต่ําสุด 030/2560 ลงวันที่ 17 มี.ค. 60

028/2560 ลงวันที่ 6 มี.ค. 60

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร5 (กองคลัง) ตกลงราคา เปDนผู�เสนอราคาต่ําสุด 029/2560 ลงวันที่ 6 มี.ค. 60

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) ตกลงราคา เปDนผู�เสนอราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน มีนาคม 2560
องค5การบริหารส1วนตําบลทุ1งใหญ1

 วันที่ 31 เดือน มีนาคม 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

93,500 95,000 หจก.สุริยะโชคสุรกิต หจก.สุริยะโชคสุรกิต

ราคาที่เสนอ  95,000.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 93,500บาท

148,000 150,000 หจก.สุริยะโชคสุรกิต หจก.สุริยะโชคสุรกิต

ราคาที่เสนอ 150,000.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 148,000.-บาท

จ�างทําอาหารประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1/2560 3,075 3,075 นางบุญสม บูรภา นางบุญสม บูรภา

ครั้งที่ 4 ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ราคาที่เสนอ 3,075.- บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 3,075.-บาท

4,500 4,500 ร�านรูม 19 ร�านรูม 19

ราคาที่เสนอ 4,500.- บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 4,500.-บาท

256,000 258,000 หจก.สุริยะโชคสุรกิต หจก.สุริยะโชคสุรกิต

ราคาที่เสนอ 258,000.- บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 256,000.-บาท

86,000 87,000 หจก.สุริยะโชคสุรกิต หจก.สุริยะโชคสุรกิต

ราคาที่เสนอ 87,000.- บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 86,000.-บาท

412,000 414,000 นางสาวอารียา ใจกลม นางสาวอารียา ใจกลม

ราคาที่เสนอ 414,000.- บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 412,000.-บาท

89,000 90,000 หจก.สุริยะโชคสุรกิต หจก.สุริยะโชคสุรกิต

ราคาที่เสนอ 90,000.- บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 89,000.-บาท

14,637.60 14,637.60 บริษัท ตะพานหินแทรคเตอร5 จํากัด บริษัท ตะพานหินแทรคเตอร5 จํากัด

ราคาที่เสนอ 14,637.60บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 14,637.60 บาท

4,697.30 4,697.30 บริษัท อลีนกิจสยาม จํากัด บริษัท อลีนกิจสยาม จํากัด

ราคาที่เสนอ 4,697.30 บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 4,697.30 บาท

จ�างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต5ส1วนกลาง 2,508.08 2,508.08 บริษัท มาสด�าพิจิตร จํากัด บริษัท มาสด�าพิจิตร จํากัด

หมายเลขทะเบียน กข 7548 พิจิตร ราคาที่เสนอ 2,508.08 บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 2,508.08 บาท

ตกลงราคา

55/2560 ลงวันที่ 28 มี.ค. 60

56/2560 ลงวันที่ 28 มี.ค. 60

57/2560 ลงวันที่ 21 มี.ค. 60

17 จ�างต1อเติมท1อเหลี่ยมระบายน้ํา ม.3

18

19

จ�างก1อสร�าง (ต1อเติม) ห�องน้ําของอบต.

จ�างซ1อมแซมรถแบ็คโฮ

เปDนผู�เสนอราคาต่ําสุด

เปDนผู�เสนอราคาต่ําสุด

58/2560 ลงวันที่ 30 มี.ค. 60

21 ตกลงราคา เปDนผู�เสนอราคาต่ําสุด 59/2560 ลงวันที่ 30 มี.ค. 60

จ�างเหมาตรวจเช็คสภาพรถกู�ชีพ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง

11 จ�างก1อสร�างห�องน้ําชายและห�องน้ําผู�พิการ ตกลงราคา เปDนผู�เสนอราคาต่ําสุด 49/2560 ลงวันที่ 3 มี.ค. 60

12 จ�างขยายอาคารสํานักงาน อบต. ตกลงราคา เปDนผู�เสนอราคาต่ําสุด 50/2560 ลงวันที่ 3 มี.ค. 60

13 ตกลงราคา เปDนผู�เสนอราคาต่ําสุด 51/2560 ลงวันที่ 1 มี.ค. 60

14 จ�างซ1อมแซมครุภัณฑ5คอมพิวเตอร5 ตกลงราคา เปDนผู�เสนอราคาต่ําสุด 52/2560 ลงวันที่ 7 มี.ค. 60

15 จ�างก1อสร�างถนน คสล. ม.12 (ซอยมาลัย) ตกลงราคา เปDนผู�เสนอราคาต่ําสุด 53/2560 ลงวันที่ 17 มี.ค. 60

16 จ�างก1อสร�างถนนคสล. ม.12 (สายศูนย5เรียนรู�ชุมชน) ตกลงราคา เปDนผู�เสนอราคาต่ําสุด 54/2560 ลงวันที่ 17 มี.ค. 60

20 ตกลงราคา เปDนผู�เสนอราคาต่ําสุด

เปDนผู�เสนอราคาต่ําสุด

ตกลงราคา

ตกลงราคา
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750 750 ร�านปIายพิจิตร ร�านปIายพิจิตร

ราคาที่เสนอ 750.- บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 750.-บาท

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

                                       นายเสนีย5 โคตะนารถ

                                  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ รักษาราชการแทน                               ปลัดองค5การบริหารส1วนตําบลทุ1งใหญ1

                                                  ผู�อํานวยการกองคลัง

22 ตกลงราคา เปDนผู�เสนอราคาต่ําสุด 60/2560 ลงวันที่ 31 มี.ค. 60จ�างทําตรายาง (กองคลัง)

                                             นางวันเพ็ญ เข�าเมือง


