
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
เรื่อง     ประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนเมษายน  2560 

………………………………………………………………. 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนเมษายน  2560  
จ านวน  11 รายการ  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ  ถึงผลการพิจารณาการจัดซื้อ     
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน   อ าเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าเดือนเมษายน  2560
จึงได้จัดรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งแนบมาพร้อมนี้ 

          จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน           

                                  ประกาศ    ณ     วันที่   5    เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2560 

       ชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี 

                                                                    ( นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี ) 
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่   5   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
 

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. จัดซื้อชุดการแข่งขัน วัสดุ
กีฬาและถ้วยรางวัล 
โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพตดิ ครั้งท่ี 16 
ประจ าปี 2560 
 

81,200 - ตกลงราคาซื้อ ร้านลูกฟลุค๊ 
โดยนายกิตติพงษ์ ทองนุ่น 

81,200 ร้านลูกฟลุ๊ค 
โดยนายกิตติพงษ์  

ทองนุ่น 

81,200 ราคาที่
เหมาะสม 

 

16/2560 
7 เม.ย. 60 

2. จัดซื้อยางนอก ยางใน และ
ติดตั้ง รถบรรทุกขยะ    
มูลฝอย 

55,400 - ตกลงราคาซื้อ ร้านจีรภา  การยาง 
โดย น.ส.จีรภา มะเนาะ 

55,400 ร้านจีรภา  การยาง 
โดย น.ส.จีรภา 

มะเนาะ 

55,400 ราคาที่
เหมาะสม 

 

17/2560 
24 เม.ย. 60 

3. จัดจ้างท าป้ายไวนิล
ประชาสมัพันธ์โครงการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
ครั้งท่ี 16 ประจ าปี 2560 

6,000 - ตกลงราคาจ้าง นายสมชาย  สลาม 6,000 นายสมชาย  สลาม 6,000 ราคาที่
เหมาะสม 

 

27/2560 
5 เม.ย 60 

4. จัดจ้างถ่ายเอกสารสูจิบัตร
พร้อมเข้าเล่ม 

668 - ตกลงราคาจ้าง ร้านรุ้งตะวัน 
โดย น.ส ดวงเพ็ญ คุณารักษ์ 

668 ร้านรุ้งตะวัน 
โดย น.ส ดวงเพ็ญ 

คุณารักษ์ 

668 ราคาที่
เหมาะสม 

28/2560 
5 เม.ย 60 

 5. จัดจ้างค่าเตรียมสนาม 
โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพตดิ ครั้งท่ี 16 
ประจ าปี 2560 

13,400 - ตกลงราคาจ้าง นายสุนันต์  คงช่วย 13,400 นายสุนันต์  คงช่วย 13,400 ราคาที่
เหมาะสม 

29/2560 
7 เม.ย 60 

6. จัดจ้างเช่าเครื่องเสียงและ
เต้นท์พร้อมเก้าอี ้
โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพตดิ ครั้งท่ี 16 

26,400 - ตกลงราคาจ้าง ร้านรักษบ์้านเกดิ 
โดยนายอุธร  รอดภัย 

26,400 ร้านรักษ์บ้านเกิด 
โดยนายอุธร  รอดภยั 

26,400 ราคาที่
เหมาะสม 

30/2560 
7 เม.ย 60 
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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 

7. จัดจ้างท าป้ายโครงการและ
ป้ายทดเวลา  
โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพตดิ ครั้งท่ี 16   

3,500 - ตกลงราคาจ้าง นายสมชาย  สลาม 3,500 นายสมชาย  สลาม 3,500 ราคาที่
เหมาะสม 

31/2560 
7 เม.ย 60 

8. โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายก าโหม – นายสุมล    
ม.3   

499,600 499,800 ตกลงราคาจ้าง บจก.นพวิทย์การโยธา 
โดยนายนพรัตน์ คงมีชัย 

498,580 บจก.นพวิทย์การโยธา 
โดยนายนพรัตน์       

คงมีชัย 

498,580 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

11/2560 
10 เม.ย 60 

9. โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายสามแยกต้นปราง – 
บ้านนายนุกูล    ม.4   

498,500 498,800 ตกลงราคาจ้าง บจก.นพวิทย์การโยธา 
โดยนายนพรัตน์ คงมีชัย 

497,485 บจก.นพวิทย์การโยธา 
โดยนายนพรัตน์      

คงมีชัย 

497,485 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

12/2560 
10 เม.ย 60 

10. โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายคลองสะพานสูง  ม.6   

498,500 498,800 ตกลงราคาจ้าง บจก.นพวิทย์การโยธา 
โดยนายนพรัตน์ คงมีชัย 

497,405 บจก.นพวิทย์การโยธา 
โดยนายนพรัตน์       

คงมีชัย 

497,405 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

13/2560 
10 เม.ย 60 

11. โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายหน้ารร.บ้านหน้าเขาวัด 
– สะพานนายขิน    ม.9   

262,000 262,600 ตกลงราคาจ้าง บจก.นพวิทย์การโยธา 
โดยนายนพรัตน์ คงมีชัย 

260,938.50 บจก.นพวิทย์การโยธา 
โดยนายนพรัตน์       

คงมีชัย 

260,938.50 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

14/2560 
10 เม.ย 60 

12. โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายตลาดเสาร์ – นาหวด    
ม.4   

498,500 498,800 ตกลงราคาจ้าง หจก.ช.รัตนภัทร 
โดยนางชุติกาญจน์ มะยะเฉยีว 

497,550 หจก.ช.รัตนภัทร 
โดยนางชุติกาญจน์   

มะยะเฉยีว 

497,550 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

15/2560 
10 เม.ย 60 

13. โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายพยอม – ห้วยด้วน    
ม.8   

141,600 141,700 ตกลงราคาจ้าง หจก.ช.รัตนภัทร 
โดยนางชุติกาญจน์ มะยะเฉยีว 

140,548.80 หจก.ช.รัตนภัทร 
โดยนางชุติกาญจน์  

มะยะเฉยีว 

140,548.80 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

16/2560 
10 เม.ย 60 

 

 

 

 



 

-3- 

 

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 

14. โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายรักจันทร์ – ถ้ าดิน  ม.9   

465,000 465,600 ตกลงราคาจ้าง หจก.ช.รัตนภัทร 
โดยนางชุติกาญจน์ มะยะเฉยีว 

463,998 หจก.ช.รัตนภัทร 
โดยนางชุติกาญจน์   

มะยะเฉยีว 

463,998 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

17/2560 
10 เม.ย 60 

15. โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายบ้านนายขุย้ – บ้าน
นายเชย    ม.4   

499,600 449,800 ตกลงราคาจ้าง หจก.ชัยวัฒนาการก่อสร้าง 
โดยนายศุภชัย  รื่นสุข 

498,660 หจก.ชัยวัฒนาการ
ก่อสร้าง 

โดยนายศุภชัย  รื่นสุข 

498,660 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

18/2560 
10 เม.ย 60 

16. โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายบ้านนายแท่น – นาย
สมมุ่ง  ม.4   

498,500 498,800 ตกลงราคาจ้าง หจก.ปิยพัฒน์นครศรี 
โดยน.ส.ปรีดา สิริพรหม 

497,325 หจก.ปิยพัฒน์นครศรี 
โดยน.ส.ปรีดา         

สิริพรหม 

497,325 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

19/2560 
10 เม.ย 60 

 


