
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคา

1 คอมพิวเตอร์ PC (ศพด.) 3 เคร่ือง
83,700.00       เฉพาะเจาะจง บ่อล้อ ไอที 83,700.00      บ่อล้อ ไอที 83,700.00       เสนอราคารายเดียว

เคร่ืองส ารองไฟ 3 เคร่ือง

2 ป้ายเลือกต้ัง (สส.)
59,400.00       เฉพาะเจาะจง ธุรกจิปร้ินต้ิง 59,400.00      ธุรกจิปร้ินต้ิง 59,400.00       เสนอราคารายเดียว

3 ซ่อม Printer Canon 2770
1,590.00         เฉพาะเจาะจง บ่อล้อ ไอ ที 1,590.00        บ่อล้อ ไอ ที 1,590.00         เสนอราคารายเดียว

4 ซ่อม Printer Samsung (คลัง)
3,190.00         เฉพาะเจาะจง บ่อล้อ ไอ ที 3,190.00        บ่อล้อ ไอ ที 3,190.00         เสนอราคารายเดียว

5 ซ่อม Printer Samsung (สป.)
2,800.00         เฉพาะเจาะจง บ่อล้อ ไอ ที 2,800.00        บ่อล้อ ไอ ที 2,800.00         เสนอราคารายเดียว

6 ต่อเติมผนังอลูมิเนียม
12,000.00       เฉพาะเจาะจง ขจรการช่าง 12,000.00      ขจรการช่าง 12,000.00       เสนอราคารายเดียว

7 จดัซ้ือชุดกฬีา วัสดุ/อปุกรณ์
50,000.00       เฉพาะเจาะจง เซเว่นวัน 50,000.00      เซเว่นวัน 50,000.00       เสนอราคาต่ าสุด

สหวิทยา เคร่ืองเขยีน
50,310.00       สหวิทยา เคร่ืองเขยีน 50,310.00      

เอ บุค๊
50,300.00       เอ บุค๊ 50,300.00      

8 ป้ายไวนิล (วันวิชาการฯ)
6,210.00         เฉพาะเจาะจง สมิทธิ์ งานป้าย 6,210.00        สมิทธิ์ งานป้าย 6,210.00         เสนอราคารายเดียว

9 วัสดุ/อปุกรณ์
3,000.00         เฉพาะเจาะจง เอ บุค๊ 3,000.00        เอ บุค๊ 3,000.00         เสนอราคารายเดียว

10 ป้ายไวนิล (ลดปริมาณขยะ การทิ้งฯ)
48,990.00       เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ดีชัย 48,990.00      โรงพิมพ์ดีชัย 48,990.00       เสนอราคารายเดียว

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าเดือนมีนาคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขนัธ์

ล าดับ งานจดัซ้ือจดัจา้ง
 วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จา้ง

การเสนอราคา กาพิจารณา
เหตุผลที่คัดเลือก
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11 คู่มือ
4,000.00         เฉพาะเจาะจง บ่อล้อ ไอ ที 4,000.00        บ่อล้อ ไอ ที 4,000.00         เสนอราคารายเดียว

12 อาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม
13,000.00       เฉพาะเจาะจง นางหนูรมย ์ทองค า 13,000.00      นางหนูรมย ์ทองค า 13,000.00       เสนอราคารายเดียว

13 จา้งท าพานพุ่ม (วันท้องถิ่นไทย)
800.00            เฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐ์  บัวศรี 800.00           นายพิสิษฐ์  บัวศรี 800.00            เสนอราคารายเดียว

14 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เกา้อี้ (วันวิชาการ)
5,450.00         เฉพาะเจาะจง นางจนัทร์เพ็ญ  ปานศรี 5,450.00        นางจนัทร์เพ็ญ  ปานศรี 5,450.00         เสนอราคารายเดียว

15 ตกแต่งสถานที่ (วันวิชาการ)
1,700.00         เฉพาะเจาะจง นางส้อสิหยะ๊ แยง่กลุเชาว์ 1,700.00        นางส้อสิหยะ๊ แยง่กลุเชาว์ 1,700.00         เสนอราคารายเดียว

16 จา้งเหมาจดัท าอาหาร (วันวิชาการ)
20,640.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชีพ  รัตนานก 20,640.00      นางสาวสุชีพ  รัตนานก 20,640.00       เสนอราคารายเดียว

17 จดัซ้ือกระเบือ้ง
41,015.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ธนน วัสดุกอ่สร้าง 41,015.00      หจก.ธนน วัสดุกอ่สร้าง 41,015.00       เสนอราคารายเดียว

18 เช่าเคร่ืองเสียง
22,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์ สงสม 400,000.00    นายวิโรจน์ สงสม 400,000.00     เสนอราคารายเดียว

19 ปรับภูมิทัศน์ส่ีแยกไม้เสียบ ม.2,9
400,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.สมชายกอ่สร้าง 400,000.00    หจก.สมชายกอ่สร้าง 400,000.00     เสนอราคารายเดียว

หจก.ทรัพยท์วีกจิรุ่งเรือง 400,500.00    หจก.ทรัพยท์วีกจิรุ่งเรือง

(ลงชื่อ).......................................................ผู้จดัท า (ลงชื่อ)...................................................... ผู้รายงาน
(นางธันยช์นก  เหลือสม)(นางภุมรี  วิชัย)

นักวิชาการพัสดุ ผู้อ านวยการกองคลัง


