
ล ำดับ งำนจัดจ้ำง วงเงิน วิธีจ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมำณ โดยสังเขป

(รำคำกลำง)

1 จ้างขุดสระเก็บน ้า ม.7 200,000      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเฮงพาณิชย์ 200,000     ร้านเฮงพาณิชย์ 200,000       คุณสมบัติครบถ้วน

2 จ้างท้าไวนิล อบรมสัมมนาฯ 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นจี การค้า 1,000 ร้านเอ็นจี การค้า 1,000 คุณสมบัติครบถ้วน

3 จ้างเหมาท้าอาหาร 3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส รอกีเย๊าะ  เปาะมะ 3,000 น.ส รอกีเย๊าะ  เปาะมะ 3,000 คุณสมบัติครบถ้วน

โครงการอบรมสัมมนาฯ

4 ค่าพาหนะรถบัส โครงการสัมมนา 128,000 วิธีเฉพาะเจาะจง อาบังทัวร์ โดยนายสุดิน 128,000 อาบังทัวร์ โดยนายสุดิน 128,000 คุณสมบัติครบถ้วน

พุ่มเกื อ พุ่มเกื อ

5 ปรับปรุงหินคลุกสายปอเนาะใหม่ 300,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอามันวัสดุก่อสร้าง 300,000 ร้านอามันวัสดุก่อสร้าง 300,000 คุณสมบัติครบถ้วน

ม.3

6 จ้างอาหารว่าง โครงการส่งเสริม 15,000 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส รอกีเยาะ เปาะมะ 15,000 น.ส รอกีเยาะ เปาะมะ 15,000 คุณสมบัติครบถ้วน

ขนมพื นบ้านฯ

6 ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านลาดอ 490,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเฮง พาณิชย์ 490,000 ร้านเฮง พาณิชย์ 490,000 คุณสมบัติครบถ้วน

7 จ้างท้าป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ 25,750 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นจีการค้า 25,750 ร้านเอ็นจีการค้า 25,750 คุณสมบัติครบถ้วน

เน่ืองในวันคล้ายพระราชสมภพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม

บรมราชกุมารี

8 จ้างท้าป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกัน 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นจีการค้า 20,000 ร้านเอ็นจีการค้า 20,000 คุณสมบัติครบถ้วน

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือน...มีนำคม  2561.....

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประจัน



และลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์

9 จ้างท้าป้ายโครงการส่งเสริมเด็ก 12,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มจี การค้า 12,000 ร้านเอ็มจี การค้า 12,000 คุณสมบัติครบถ้วน

และเยาวชน

10 จ้างเหมาท้าความสะอาดโครงการ 3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มจี การค้า 3,000 ร้านเอ็มจี การค้า 3,000 คุณสมบัติครบถ้วน

ส่งเสริมเด็กและเยาวชน

11 จ้างเช่าเวที โครงการส่งเสริมเด็ก 3,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มจี การค้า 3,500 ร้านเอ็มจี การค้า 3,500 คุณสมบัติครบถ้วน

และเยาวชน

12 จ้างท้าป้ายโครงการส่งเสริมเด็กและ 3,750 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มจี การค้า 3,750 ร้านเอ็มจี การค้า 3,750 คุณสมบัติครบถ้วน

เยาวชน

13 จ้างเช่าเต้นท์โครงการส่งเสริม 4,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มจี การค้า 4,500 ร้านเอ็มจี การค้า 4,500 คุณสมบัติครบถ้วน

กิจกรรมเด็กและเยาวชน

14 จ้างท้าป้ายโครงการส่งเสริม 900 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มจี การค้า 900 ร้านเอ็มจี การค้า 900 คุณสมบัติครบถ้วน

กิจกรรมเด็กและเยาวชน

15 โครงการขุดลอกคลองระบายน ้า 1,000,000    วิธีคัดเลือก ร้านมาตาฮารี 994,000     ร้านมาตาฮารี 994,000       คุณสมบัติครบถ้วน

ม.8



ล ำดับ งำนจัดซ้ือ วงเงิน วิธีจ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมำณ โดยสังเขป

(รำคำกลำง)

1 จัดซื อยางมะตอย 1,000 ถุง 150,000 วิธีเฉพาะเจาะจง SLN การโยธา 150,000 SLN การโยธา 150,000 คุณสมบัติครบถ้วน

ถุงละ 50 บาท

2 จัดซื อหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 11,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฮาฟิชช็อป 11,000 ร้านฮาฟิชช็อป 11,000 คุณสมบัติครบถ้วน

3 จัดซื อของท่ีระลึกโครงการอบรม 7,500 วิธีเฉพาะเจาะจง อับดุลการีม การค้า 7,500 อับดุลการีม การค้า 7,500 คุณสมบัติครบถ้วน

สัมมนาฯ

4 จัดซื อเต้นท์ส้าหรับจอดรถ 60,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเฮงพาณิชย์ 60,000 ร้านเฮงพาณิชย์ 60,000 คุณสมบัติครบถ้วน

ส้านักงาน อบต.

5 จัดซื อของท่ีระลึก ตามโครงการ 7,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมาตาร์ พานิช 7,500 ร้านมาตาร์ พานิช 7,500 คุณสมบัติครบถ้วน

ทัศนศึกษาดูงาน

6 ซื อวัสดุส้านักงาน (กองช่าง) 7,400 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมาตาร์ พานิช 7,400 ร้านมาตาร์ พานิช 7,400 คุณสมบัติครบถ้วน

7 ซื อวัสดุส้านักงาน (ส้านักปลัด) 13,340 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมาตาร์ พานิช 13,340 ร้านมาตาร์ พานิช 13,340 คุณสมบัติครบถ้วน

8 จัดซื ออุปกรณ์กีฬาโครงการส่งเสริม 6,790 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมาตาร์ พานิช 6,790 ร้านมาตาร์ พานิช 6,790 คุณสมบัติครบถ้วน

กิจกรรมเด็กและเยาวชน

9 จัดซื อเสื อกีฬา โครงการกิจกรรม 65,340 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมาตาร์พานิช 65,340 ร้านมาตาร์พานิช 65,340 คุณสมบัติครบถ้วน

เด็กและเยาวชน

10 ซื อถ้วยรางวัลโครงการส่งเสริม 4,800 วิธีเฉพาะเจาะจง เอเอ็นสปอร์ต 4,800 เอเอ็นสปอร์ต 4,800 คุณสมบัติครบถ้วน

กิจกรรมเด็กและเยาวชน


