
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง 
วันที่  30 พฤศจิกายน 2562 

ลำ
ดับท 
ที ่

 
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

 
เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1  จัดซื้ออาหารเสรมินม ร.ร.สพฐ. 4 แห่ง 694,442.80 694,442.80 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด สหกรณ์โคนมพัทลุง 
จำกัด 

คุณสมบัติถูกต้อง เสนอราคา
ในวงเงินงบประมาณ 

1/63 (04/11/62) 

 
2 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายโครงการอบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกบัความสำคัญของงานเมาว์ลิด  
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

98,430.00 98,430.00 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวรออานิง สาแม 
 
นางสาวรออานิง สาแม 

 
คุณสมบัติถูกต้อง เสนอราคา

ในวงเงินงบประมาณ 

 

ใบสั่งจ้าง 30/63 
30/63 (01/11/62) 

3 จ้างทำอาหาร ส่งเสริมลดขยะ ท้ิง คัด
แยกขยะ 

26,000.00 26,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดีวัสดุภณัฑ ์ ร้านดีวัสดุภณัฑ ์ คุณสมบัติถูกต้อง เสนอราคา
ในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 78/63  
(05/11/62) 

4 จ้างทำป้ายไวนิลประกาศรับสมัคร
เยาวชนฯ 

24,192.00 24,192.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สายบุรีพริ้นติ้งแอนด์ดไีซน ์ สายบุรีพริ้นติ้งแอนด์
ดีไซน ์

คุณสมบัติถูกต้อง เสนอราคา
ในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 84/63 
 (15/11/62) 

5 จัดทำป้ายประชาสัมพันธฯ์ 24,192.00 24,192.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สายบุรีพริ้นติ้งแอนด์ดไีซน ์ สายบุรีพริ้นติ้งแอนด์
ดีไซน ์

คุณสมบัติถูกต้อง เสนอราคา
ในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 87/63  
(15/11/62) 

6 ซ่อมค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
19,000.00 19,000.00 

วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอลเจอินเตอร์กรุ๊ป 
จำกัด 

บ.แอลเจอินเตอร์กรุ๊ป 
จำกัด 

คุณสมบัติถูกต้อง เสนอราคา
ในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 77/63  
(06/11/62) 

7 ค่าวัสดสุำนักงาน 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแบฟิศการค้า ร้านแบฟิศการค้า คุณสมบัติถูกต้อง เสนอราคา
ในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 24/62 
 (13/11/62) 

8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 25,000.00 25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแบฟิศการค้า ร้านแบฟิศการค้า คุณสมบัติถูกต้อง เสนอราคา
ในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 25/63 
(13/11/2562) 

 
 

 
9 

- เพื่อจ่ายเป็นคา่จ้างเหมาบริการตา่งๆ 
ค่าจัดทำวารสาร ค่าจัดทำป้าย
ประชาสมัพันธ์ต่างๆ ค่าจดัทำเว็ปไซด์ ค่า
จัดทำระบบเครือข่ายภายใน อบต. ค่า
ติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่ใช้ใน
สำนักงานและอื่นๆ 

 

 
 

85,250.00 

 
 

85,250.00 

 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
 

ร้านสายบุรีพริ้นติ้งแอนด์
ดีไซน ์

 
 

ร้านสายบุรีพริ้นติ้งแอนด์
ดีไซน ์

 
 

คุณสมบัติถูกต้อง เสนอราคา
ในวงเงินงบประมาณ 

 
 

ใบสั่งจ้าง 78/2563 
(19/11/2662) 

 



 

 

ลำ
ดับท 
ที ่

 
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

 
เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

10  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเย็บเล่มเอกสาร        
 ค่าเข้าปกหนังสือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ 

5,294.00 5,294.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมคอมพิวเตอร ์ ร้านมุสลิมคอมพิวเตอร ์ คุณสมบัติถูกต้อง เสนอราคา
ในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 82/63 
(22/11/2562) 

11  ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 24,192.00 24,192.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสายบุรีพริ้นติ้งแอนด์
ดีไซน ์

ร้านสายบุรีพริ้นติ้งแอนด์
ดีไซน ์

คุณสมบัติถูกต้อง เสนอราคา
ในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 84/63 
 (25/11/2562) 

12  ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 24,192.00 24,192.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสายบุรีพริ้นติ้งแอนด์
ดีไซน ์

ร้านสายบุรีพริ้นติ้งแอนด์
ดีไซน ์

คุณสมบัติถูกต้อง เสนอราคา
ในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 87/63 
 (25/11/2562) 

13  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมงานไฟฟ้าและ
ถนน 

26,000.00 26,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดีวัสดุภณัฑ ์ ร้านดีวัสดุภณัฑ ์ คุณสมบัติถูกต้อง เสนอราคา
ในวงเงินงบประมาณ 

 ใบสั่งจ้าง 78/63  
(05/11/62) 

14  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมงานไฟฟ้าและ
ถนน 

57,000.00 57,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดีวัสดุภณัฑ ์ ร้านดีวัสดุภณัฑ ์ คุณสมบัติถูกต้อง เสนอราคา
ในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 79/63  
(05/11/62) 

15  ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ 32,008.00 32,008.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสายบุรีพริ้นติ้งแอนด์
ดีไซน ์

ร้านสายบุรีพริ้นติ้งแอนด์
ดีไซน ์

คุณสมบัติถูกต้อง เสนอราคา
ในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 86/63  
(25/11/62) 

 

 

 

 

 

 


