
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง 
วันที่  29  พฤษภาคม  2563 

 

ลำดบท 
ที่ 

 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 

 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ ๑ เครือ่ง (ศึกษา) ๒๕,๘๐๐.00 ๒๕,๘๐๐.00 เฉพาะเจาะจง ไวคลิก เนต็ 
แอนด์ดีไซด ์

ไวคลิก เนต็ 
แอนด์ดีไซด ์

คุณสมบัติถูกต้อง เสนอ
ราคาในวงเงินงบประมาณ 

5/63 (01/05/63) 

2 จัดจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหลังบริษัท ม.๖ ๒๓๑,๐๐๐.00 ๒๓๑,๐๐๐.00 เฉพาะเจาะจง อาฮาลันการค้า อาฮาลันการค้า คุณสมบัติถูกต้อง เสนอ
ราคาในวงเงินงบประมาณ 

35/63 (01/05/63) 

3 จัดซื้อวัสดุถังขยะ จำนวน ๒๐ ใบ ๓๘,๐๐๐.00 ๓๘,๐๐๐.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดาดา้ ๒๐๒๐ ร้านดาดา้ ๒๐๒๐ คุณสมบัติถูกต้อง เสนอ
ราคาในวงเงินงบประมาณ 

๘๒/๖๓ (0๕/0๕/๖๓) 

4 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ ๖ รายการ (กองการศึกษาฯ) ๑๒,๐๐๐.00 ๑๒,๐๐๐.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแบฟิศการค้า ร้านแบฟิศการค้า คุณสมบัติถูกต้อง เสนอ
ราคาในวงเงินงบประมาณ 

๗๙/๖๓ (0๕/0๕/๖๓) 

5 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  ๔ รายการ (กองช่าง) ๑๕,๐๐๐.00 ๑๕,๐๐๐.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแบฟิศการค้า ร้านแบฟิศการค้า คุณสมบัติถูกต้อง เสนอ
ราคาในวงเงินงบประมาณ 

๘๐/๖๓ (0๕/0๕/๖๓) 

6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๘ รายการ ๒๕,๒๙๓.00 ๒๕,๒๙๓.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอส.เอ็นจิ
เนียริ่ง 

ร้าน พี.เอส.เอ็นจิ
เนียริ่ง 

คุณสมบัติถูกต้อง เสนอ
ราคาในวงเงินงบประมาณ 

๘๑/๖๓ (0๕/0๕/๖๓) 

7 จัดจ้างซ่อมคอม จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) ๒๑,๒๐๐.00 ๒๑,๒๐๐.00 เฉพาะเจาะจง ไอทีคอมเพล็ก ไอทีคอมเพล็ก คุณสมบัติถูกต้อง เสนอ
ราคาในวงเงินงบประมาณ 

๑๔๖/๖๓ (0๘/0๕/๖๓) 

8 จัดจ้างถางป่าและล้มต้นไม้ ม.๕ ๒๙,๐๐๐.00 ๒๙,๐๐๐.00 เฉพาะเจาะจง อาฮาลันการค้า อาฮาลันการค้า คุณสมบัติถูกต้อง เสนอ
ราคาในวงเงินงบประมาณ 

1๔๕/๖๓ (0๕/0๕/๖๓) 

9 จัดซื้อวัสดคุอม 7 รายการ (สำนักปลัด) 34,020.00 34,020.00 เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอล 205 
(ปท) จำกัด 

บ.โกลบอล 205 
(ปท) จำกัด 

คุณสมบัติถูกต้อง เสนอ
ราคาในวงเงินงบประมาณ 

84/63 (08/05/63) 

10 จัดซื้อครภุัณฑไ์ฟเบอร ์ ๓๑,๐๐๐.00 ๓๑,๐๐๐.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
หาดใหญไ่ฟเบอร ์

ห้างหุ้นส่วน
หาดใหญไ่ฟเบอร ์

คุณสมบัติถูกต้อง เสนอ
ราคาในวงเงินงบประมาณ 

86/63 (13/05/63) 

11 จัดจ้างซ่อมรถขยะ 21,515.00 21,515.00 เฉพาะเจาะจง จิดาภาอะหลั่ย
ยนต ์

จิดาภาอะหลั่ย
ยนต ์

คุณสมบัติถูกต้อง เสนอ
ราคาในวงเงินงบประมาณ 

36/63 (15/05/63) 

12 จัดจ้างยกระดับหินคลุกสายโรงยาง ศพด.กูแบบาเดาะ ๗๔๑,๐๐๐.00 ๗๔๑,๐๐๐.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมังวัสดุ
ก่อสร้าง 

ร้านมังวัสดุ
ก่อสร้าง 

คุณสมบัติถูกต้อง เสนอ
ราคาในวงเงินงบประมาณ 

35/63 (17/04/63) 

13 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ๒ รายการ ๒๙,๐๐๐.00 ๒๙,๐๐๐.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดาดา้ ๒๐๒๐ ร้านดาดา้ ๒๐๒๐ คุณสมบัติถูกต้อง เสนอ
ราคาในวงเงินงบประมาณ 

๘๘/๖๓ (๑๘/0๕/๖๓) 



 
 

ลำดบท 
ที่ 

 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 

 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

14 จัดซ่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง อาฮาลันการค้า อาฮาลันการค้า คุณสมบัติถูกต้อง เสนอ
ราคาในวงเงินงบประมาณ 

146/63 (18/05/63) 

15 จัดซื้อชุดอปพร. จำนวน ๑๓ ชุด ๓๖,๔๐๐.00 ๓๖,๔๐๐.00 เฉพาะเจาะจง ลายพราง ลายพราง คุณสมบัติถูกต้อง เสนอ
ราคาในวงเงินงบประมาณ 

๘๗/๖๓ (๑๘/0๕/๖๓) 

16 จัดจ้างซ่อมแซม ศพด.ลานช้าง ม.๕ ๔๕,๐๐๐.00 ๔๕,๐๐๐.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาฮาลัน
การค้า 

ร้านอาฮาลัน
การค้า 

คุณสมบัติถูกต้อง เสนอ
ราคาในวงเงินงบประมาณ 

๑๔๗/๖๓ (๑๘/0๕/๖๓) 

17 จัดจ้างทำปา้ยต้อนรับวันตรุษอดีิลฟิตรี  3 
รายการ 

๓๕,๐๑๔.00 ๓๕,๐๑๔.00 เฉพาะเจาะจง สายบุรีพริ้นติ้ง
แอนด์ดีไซด์ 

สายบุรีพริ้นติ้ง
แอนด์ดีไซด์ 

คุณสมบัติถูกต้อง เสนอ
ราคาในวงเงินงบประมาณ 

๑๔๘/๖๓ (๑๙/0๕/๖๓) 

18 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง ดาด้า 2020 ดาด้า 2020 คุณสมบัติถูกต้อง เสนอ
ราคาในวงเงินงบประมาณ 

88/63 (19/05/63) 

19 ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (อพปร.) 36,400.00 36,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลายพราง 
พัทลุง 

หจก.ลายพลาง 
พัทลุง 

คุณสมบัติถูกต้อง เสนอ
ราคาในวงเงินงบประมาณ 

87/63 (19/05/63) 

20 จัดจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหลัง อบต. ๗๓๑,๐๐๐.00 ๗๓๑,๐๐๐.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมังวัสดุ
ก่อสร้าง 

ร้านมังวัสดุ
ก่อสร้าง 

คุณสมบัติถูกต้อง เสนอ
ราคาในวงเงินงบประมาณ 

34/63 (27/04/63) 

21 จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ 7,940.00.00 7,940.00.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสายบุรีพริ้น
ติ้งแอนด์ดีไซน ์

ร้านสายบุรีพริ้น
ติ้งแอนด์ดีไซน ์

คุณสมบัติถูกต้อง เสนอ
ราคาในวงเงินงบประมาณ 

149/63 (29/05/63) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


