
ล าดับ งานจัดซือ้/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ้/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี (ราคากลาง) โดยสังเขป
1 โครงการสอบราคาซ้ือผลติภัณฑ์อาหารเสริม (นม) นมถุง    6.26 บาท วธิีสอบราคา สหกรณ์โคนมพัทลงุ นมถุง    6.26 บาท สหกรณ์โคนมพัทลงุ นมถุง    6.26 บาท - เป็นผู้เสนอราคาราย

นมกลอ่ง 7.55 บาท นมกลอ่ง 7.55 บาท นมกลอ่ง 7.55 บาทเดยีวและเสนอราคา
เท่ากับราคากลาง

ลงชื่อ…………………………………………ผู้รายงาน
                     (นางธนิดา     ไตรภูวนาถ)
            ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ ้า

องค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ ้า

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน   2552



ล าดับ งานจัดซือ้/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ้/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี (ราคากลาง) โดยสังเขป
1 โครงการสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์เตน๊ท์ 135,000 วธิีพิเศษ ร้าน  อ. การช่าง 138,000.- บริษทั ไตเติ้ล ออดทิ แอนด์ 133,800.-  - เป็นผู้เสนอราคาต ่าสดุ

ขนาด  4x8  เมตร      จ่านวน  6  หลงั บริษทั ไตเติ้ล ออดทิ แอนด์ 135,000.- คอนเซาท์ จ่ากัด ตอ่รองราคา  133,800.-
คอนเซาท์ จ่ากัด

ลงชื่อ…………………………………………ผู้รายงาน
                     (นางธนิดา     ไตรภูวนาถ)
          ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ ้า

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม    2553

องค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ ้า



ล าดับ งานจัดซือ้/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ้/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาสุทธิ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี (ราคากลาง) โดยสังเขป
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบันนังลูวา -ทุ่งนา 1,000,000.- วธิีพิเศษ หจก.เฟรนดโ์ยธากิจ 1,200,000.- หจก.เฟรนดโ์ยธากิจ 1,000,000.-  - เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด

  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว   360.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร ร้านสมานวสัดกุ่อสร้าง 1,300,000.-
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  หรือ 
มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร  หมู่ที่  2

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านป้าเอก - บ้าน- 1,318,938.- วธิีพิเศษ หจก.เฟรนดโ์ยธากิจ 1,318,900.- หจก.เฟรนดโ์ยธากิจ 1,318,000.-  - เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด

ผู้ใหญ่วีระ  ขนาดกว้างเฉลี่ย  3.00 - 4.00  เมตร ร้านสมานวสัดกุ่อสร้าง 1,400,000.-
ยาว  545.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมไหล่ทาง-
ลูกรังตามสภาพข้างละ  0.00 - 0.25  เมตร หรือมีพื น-
ที่ไม่น้อยกว่า  1,985.  ตารางเมตร  หมู่ที่   4

ลงชื่อ…………………………………………ผู้รายงาน
                     (นางธนิดา     ไตรภูวนาถ)
            ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ ้า

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม   2553

องค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ ้า



ล าดับ งานจัดซือ้/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ้/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาสุทธิ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี (ราคากลาง) โดยสังเขป
1 ครุภัณฑ์เคร่ืองโทรสาร (แฟ๊กส์)  จ้านวน    1  เคร่ือง 8,000.- ตกลงราคา บริษทั ทักษณิอินโฟเทค จ่ากัด 6,990.- บริษทั ทักษณิอินโฟเทค จ่ากัด 6,990.-

ลงชื่อ…………………………………………ผู้รายงาน
                     (นางธนิดา     ไตรภูวนาถ)
            ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ ้า

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน   2553

องค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ ้า



ล าดับ งานจัดซือ้/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ้/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาสุทธิ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี (ราคากลาง) โดยสังเขป
1 โตะ๊ท างาน    ระดบั  3 - 4    จ านวน  2  ชุด 8,000.- ตกลงราคา หจก. เคเฮ้าส์ 7,800.- หจก. เคเฮ้าส์ 7,800.-
2 ตู้กระจกบานเลื่อน    จ านวน   2  ใบ 8,000.- ตกลงราคา หจก. เคเฮ้าส์ 6,600.- หจก. เคเฮ้าส์ 6,600.-
3 ตู้เหลก็  2  บานทึบ    จ านวน   1    ใบ 4,000.- ตกลงราคา หจก. เคเฮ้าส์ 3,900.- หจก. เคเฮ้าส์ 3,900.-
4 ตู้เหลก็  2  บานทึบ    จ านวน   1    ใบ 4,000.- ตกลงราคา หจก. เคเฮ้าส์ 3,900.- หจก. เคเฮ้าส์ 3,900.-
5 เก้าอ้ีส านักงาน   จ านวน  1  ตวั 4,000.- ตกลงราคา หจก. เคเฮ้าส์ 3,900.- หจก. เคเฮ้าส์ 3,900.-
6 เก้าอ้ีส านักงาน   จ านวน  1  ตวั 4,000.- ตกลงราคา หจก. เคเฮ้าส์ 3,900.- หจก. เคเฮ้าส์ 3,900.-
7 กลอ้งถ่ายรูปดจิิตอล     จ านวน  1  เคร่ือง 7,000.- ตกลงราคา หจก.เมย์แฟร์รุ่งโรจน์ 6,990.- หจก.เมย์แฟร์รุ่งโรจน์ 6,990.-
8 กลอ้งถ่ายรูปดจิิตอล     จ านวน  1  เคร่ือง 7,500.- ตกลงราคา หจก.เมย์แฟร์รุ่งโรจน์ 6.990.- หจก.เมย์แฟร์รุ่งโรจน์ 6.990.-
9 กลอ้งถ่ายรูปดจิิตอล     จ านวน  1  เคร่ือง 12,000.- ตกลงราคา หจก.เมย์แฟร์รุ่งโรจน์ 11,990.- หจก.เมย์แฟร์รุ่งโรจน์ 11,990.-

ลงชื่อ…………………………………………ผู้รายงาน
                     (นางธนิดา     ไตรภูวนาถ)
            ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ ้า

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน   2553

องค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ ้า



 - เป็นผู้เสนอราคาราย



 - เป็นผู้เสนอราคาต ่าสดุ
ตอ่รองราคา  133,800.-


