
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
เรื่อง     ประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนมกราคม  2561 

………………………………………………………………. 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนมกราคม  2561     
จ านวน  9  รายการ  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ  ถึงผลการพิจารณาการจัดซื้อ                
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน   อ าเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าเดือนมกราคม 2561 
จึงได้จัดรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งแนบมาพร้อมนี้ 

          จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน           

                                  ประกาศ    ณ     วันที่   2   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 

                ชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี 

                                                                    ( นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี )   
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 

 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  2   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือ/จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง 

รายชื่อ การพิจารณาคัดเลือก เหตุผล
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคา 

1. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
จ านวน 8 รายการ 

10,770  - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านเมืองคอนอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยนานค านวณ ชูใหม ่

10,770 ร้านเมืองคอน
อิเลก็ทรอนิกส ์

โดยนานค านวณ ชูใหม ่

10,770 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

7/2561 
4 ม.ค. 61 

           
2. จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับเล่น

เกมส์และของรางวัลการ
แสดง กิจกรรมการเล่นเกมส์ 
วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี
2561 

24,860 - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านบูรพาเครื่องเขียน 
นายประเสริฐ รจณาวจิิตร 

24,860 ร้านบูรพาเครื่องเขียน 
นายประเสริฐ รจณาวิจิตร 

24,860 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

 

8/2561 
10 ม.ค. 61 

3. จัดซื้อท่อประปาภูเขา หมู่ที่ 
7  และ หมู่ ที่  9  หลั งเกิ ด
อุทกภัย จ านวน 10 รายการ 

98,895 - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านหมอนทองวัสดุภัณฑ ์
น.ส.พรอุมา สมาคม 

98,895 ร้านหมอนทองวัสดุภัณฑ์ 
น.ส.พรอุมา สมาคม 

98,895 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

9/2561 
15 ม.ค. 61  
 

4. จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2561 

4,000 - เฉพาะเจาะจง 
 

สมชาย  สลาม 4,000 สมชาย  สลาม 4,000 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

14/2561 
8 ม.ค. 61 

5. จัดจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ 
โต๊ะ พร้อมเก้าอี้ ตามโครงการ
กิ จ ก ร รม วั น เด็ ก แ ห่ ง ช าติ 
ประจ าปี 2561 

25,000 - เฉพาะเจาะจง 
 

นายอธุร  รอดภัย 25,000 นายอธุร  รอดภัย 25,000 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

15/2561 
8 ม.ค. 61 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือ/จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง 

รายชื่อ การพิจารณาคัดเลือก 
เหตุผล
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคา 

6. จัดจ้างเหมาบริการเช่าเวที
พ ร้ อม เครื่ อ ง เสี ย งและ
ตกแต่งเวที ตามโครงการ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2561 

10,000 - เฉพาะเจาะจง 
 

นางจันทนา  เดชพรหม 10,000 นางจันทนา  เดชพรหม 10,000 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

16/2561 
8  ม.ค. 61 

7. จัดจ้างบ ารุงและซ่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดมอื
ถื อ  (Notebook)  ร หั ส 
416-54-0012 

1,325 - เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร ์ 1,325 บจก.เอส.พี.เอ.
คอมพิวเตอร์ 

1,325 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

17/2561 
26 ม.ค. 61 

8. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ชนิ ด แ ข วน  จ าน วน  3 
เครื่อง 

126,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์แอร์เซอร์วิส 
โดย นางวันดี  สุขเมฆ 

126,000 ร้านณรงค์แอร์เซอร์วิส 
โดย นางวันดี  สุขเมฆ 

126,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสุด 

3/2561 
5 ม.ค. 61 

 

9. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน (งวดที่2) จ านวน 
50 วัน 

519,0758.60 - เฉพาะเจาะจง บจก.นคร แดรี่พลัส 
โดย น.ส.อุสา ปักเข็ม 

519,0758.60 บจก.นคร แดรี่พลัส 
โดย น.ส.อุสา ปักเข็ม 

519,0758.60 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสุด 

4/2561 
16 ม.ค. 61 

 

                                                                                              
 

 


