
วงเงินที่จะ รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

ร�านบุญเตือนพานิช ร�านบุญเตือนพานิช

ราคาที่เสนอ  10,695.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  10,695.- บาท

ร�านบุญเตือนพานิช ร�านบุญเตือนพานิช

ราคาที่เสนอ 2,090.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  2,090.-บาท

ร�านบุญเตือนพานิช ร�านบุญเตือนพานิช

ราคาที่เสนอ 5,830.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 5,830.- บาท

ร�านตุ�ย เคมีภัณฑ8 ร�านตุ�ย เคมีภัณฑ8

ราคาที่เสนอ 1,450.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 1,450.- บาท

ร�านเถ�าแก;น�อย 2015 ร�านเถ�าแก;น�อย 2015

ราคาที่เสนอ 18,600.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 18,600.- บาท

ร�านกัณธิมาพาณิชย8 ร�านกัณธิมาพาณิชย8

ราคาที่เสนอ 21,970.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 21,970.- บาท

ร�านกัณธิมาพาณิชย8 ร�านกัณธิมาพาณิชย8

ราคาที่เสนอ 72,200.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 72,200.-บาท

ร�านบอยกระจกอลูมิเนียม ร�านบอยกระจกอลูมิเนียม

ราคาที่เสนอ 3,800.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 3,800.-บาท

จ�างทําป?ายไวนิล "โครงการป?องกันและลดอุบัติ ปAยะภัณฑ8เทรดดิ้ง ปAยะภัณฑ8เทรดดิ้ง

สงกรานต8" ราคาที่เสนอ 750.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 750.-บาท

จ�างเหมาจัดสถานที่ "โครงการป?องกันและลดอุบัติ นายศักดิ์ศรี บุตรหนองแสง นายศักดิ์ศรี บุตรหนองแสง

สงกรานต8" ราคาที่เสนอ 4,550.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 4,550.- บาท

จัดซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว (สํานักปลัด)
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9 ตกลงราคา เปFนผู�เสนอราคาต่ําสุด 63/2560 ลงวันที่ 7 เม.ย. 60

10 ตกลงราคา เปFนผู�เสนอราคาต่ําสุด 64/2560 ลงวันที่ 7 เม.ย. 60

7 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร8หรือการแพทย8 (ทรายอะเบท) ตกลงราคา เปFนผู�เสนอราคาต่ําสุด 041/2560 ลงวันที่ 28 เม.ย. 60

8 จ�างเหมาซ;อมแซมประตูสํานักงาน ตกลงราคา เปFนผู�เสนอราคาต่ําสุด 62/2560 ลงวันที่ 5 เม.ย. 60

5 จัดซื้อวัสดุดับเพลิง ตกลงราคา เปFนผู�เสนอราคาต่ําสุด 039/2560 ลงวันที่ 28 เม.ย. 60

6 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร8หรือการแพทย8 (วัสดุกู�ชีพ) ตกลงราคา เปFนผู�เสนอราคาต่ําสุด 040/2560 ลงวันที่ 28 เม.ย. 60

3 ตกลงราคา เปFนผู�เสนอราคาต่ําสุด 037/2560 ลงวันที่ 10 เม.ย. 60

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) รูปรัชกาลที่ 10 ตกลงราคา เปFนผู�เสนอราคาต่ําสุด 038/2560 ลงวันที่ 24 เม.ย. 60

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) ตกลงราคา เปFนผู�เสนอราคาต่ําสุด 035/2560 ลงวันที่ 10 เม.ย. 60

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร8 (สํานักปลัด) ตกลงราคา เปFนผู�เสนอราคาต่ําสุด 036/2560 ลงวันที่ 10 เม.ย. 60

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน เมษายน 2560
องค8การบริหารส;วนตําบลทุ;งใหญ;

 วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม 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

ร�านรูม 19 ร�านรูม 19

ราคาที่เสนอ  3,500.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 3,500บาท

ร�านตุ�ย เคมีภัณฑ8 ร�านตุ�ย เคมีภัณฑ8

ราคาที่เสนอ 300.-บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 300.-บาท

ร�านตุ�ย เคมีภัณฑ8 ร�านตุ�ย เคมีภัณฑ8

ราคาที่เสนอ 4,000.- บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 4,000.-บาท

หจก.สุริยะโชคสุรกิต หจก.สุริยะโชคสุรกิต

ราคาที่เสนอ 350,000.- บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 347,000.-บาท

นายจวน บุญจุ�ย นายจวน บุญจุ�ย

ราคาที่เสนอ 133,000.- บาท ราคาที่ตกลงจ�าง 132,000.-บาท

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

                                       นายจูมพล ชูตะกูล

                                  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ รักษาราชการแทน                               รองปลัดองค8การบริหารส;วนตําบลทุ;งใหญ;

                                                  ผู�อํานวยการกองคลัง

133,000

                                             นางวันเพ็ญ เข�าเมือง

จ�างทําธงประจําศูนย8 อปพร.

3,500 3,500

300 300

15 จ�างวางท;อระบายน้ําพร�อมบ;อพัก ม.17 ตกลงราคา เปFนผู�เสนอราคาต่ําสุด 69/2560 ลงวันที่ 28 เม.ย. 60
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13 ตกลงราคา เปFนผู�เสนอราคาต่ําสุด 67/2560 ลงวันที่ 24 เม.ย. 60

14 จ�างก;อสร�างถนน คสล. ม.13 ตกลงราคา เปFนผู�เสนอราคาต่ําสุด 68/2560 ลงวันที่ 28 เม.ย. 60

เปFนผู�เสนอราคาต่ําสุด 65/2560 ลงวันที่ 20 เม.ย. 60

12 จ�างทําป?ายไวนิล รัชกาลที่ 10 ตกลงราคา เปFนผู�เสนอราคาต่ําสุด 66/2560 ลงวันที่ 24 เม.ย. 60

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง

11 จ�างซ;อมแซมครุภัณฑ8คอมพิวเตอร8 (โนKตบุค) ตกลงราคา


