
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
เร่ือง  ประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือนมกราคม 2563 

………………………………………………………………. 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนมกราคม 2563     
จ านวน 18  รายการ  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ  ถึงผลการพิจารณาการจัดซื้อ                
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน  อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าเดือนธันวาคม 2562 จึง
ได้จัดรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งแนบมาพร้อมนี้ 

          จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยท่ัวกัน           

                                  ประกาศ   ณ   วันท่ี   4    เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

                ชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี 
                                                                    ( นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี )   
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  4   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 

ล ำดับ
ที่ 

งำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง 
วงเงินที่จะ
ซื้อ/จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง 

รำยชื่อ กำรพิจำรณำคัดเลือก เหตุผล
คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และ
วันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซื้อ/จ้ำง 

ผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ที่ได้รับกำร
คัดเลือก 

รำคำ 

1. จัดซื้อน้้ำมันเช้ือเพลิงใช้กับ
เคร่ืองพ่นหมอกควัน  

50,000 50,000 เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.หทัยชนกปิโตเลียม 50,000 หจก.หทัยชนกปิโตเลียม 

 
50,000 รำคำที่เหมำะสม 

สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

9/2563 
3 ม.ค. 63 

2. จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน(หมึก
เค ร่ืองถ่ำย เอกสำร ย่ีห้ อ 
canon) จ้ำนวน 3 กล่อง 

5,070 5,070 เฉพำะเจำะจง 
 

บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 
โดยนำยสรำวุธ ดำรำสุริยงค์ 

ผู้รับมอบอ้ำนำจ 

5,070 บจก.เอส.พี.คอมพิวเตอร ์
โดยนำยสรำวุธ ดำรำสุริยงค์ 

ผู้รับมอบอ้ำนำจ 

5,070 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

 

10/2563 
3 ม.ค. 63 

3. จัดซื้อของรำงวัลกำรแสดง
และของรำงวัลกำรเล่นเกมส์ 
กิ จกรรม วัน เด็กแห่ งชำติ
ประจ้ำปี 2563 

17,700 17,700 เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนบูรพำเคร่ืองเขียน 
โดยนำยประเสริฐ รจนำวิจิตร 

17,700 ร้ำนบูรพำเครื่องเขียน 
โดยนำยประเสริฐ รจนำวิจิตร 

17,700 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

 

11/2563 
8 ม.ค. 63  

 

4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส้ำหรับ
เล่นเกมส์  กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชำติ ประจ้ำปี 2563 

1,350 1,350 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบูรพำเคร่ืองเขียน 
โดยนำยประเสริฐ รจนำวิจิตร 

1,350 ร้ำนบูรพำเครื่องเขียน 
โดยนำยประเสริฐ รจนำวิจิตร 

1,350 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

 

12/2563 
8 ม.ค. 63 

 

5. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำ (แผนงำน
ก ำ รศึ ก ษ ำ ) จ้ ำ น ว น  5 
รำยกำร 

8,366 8,366 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ.เอส.กำรไฟฟ้ำ 
โดยน.ส.กมลวรรณ วัฒนสกุลพงศ ์

8,366 ร้ำนเอ.เอส.กำรไฟฟ้ำ 
โดยน.ส.กมลวรรณ วัฒนสกุลพงศ์ 

8,366 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

 

13/2563 
10 ม.ค. 63 

 

6. จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน (กอง
ช่ำง) จ้ำนวน 15 รำยกำร 

13,578 13,578 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบูรพำเคร่ืองเขียน 
โดยนำยประเสริฐ รจนำวิจิตร 

13,578 ร้ำนบูรพำเคร่ืองเขียน 
โดยนำยประเสริฐ รจนำวิจิตร 

13,578 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

 

14/2563 
20 ม.ค. 63 
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ล ำดับ
ที่ 

งำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง 
วงเงินที่จะ
ซื้อ/จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง 

รำยชื่อ กำรพิจำรณำคัดเลือก 
เหตุผล
คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และ
วันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซื้อ/จ้ำง 

ผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ที่ได้รับกำร
คัดเลือก 

รำคำ 

7. จัดซื้อ วัส ดุคอมพิวเตอร์ 
(ส้ ำ นักปลัด ) จ้ ำนวน 1 
รำยกำร 

7,350 7,350 เฉพำะเจำะจง บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 
โดนนำยสรำวุธ ดำรำสุริยงค์ 

ผู้รับมอบอ้ำนำจ 

7,350 บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 
โดยนำยสรำวุธ ดำรำสุริยงค ์

ผู้รับมอบอ้ำนำจ 

7,350 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

 

15/2563 
20 ม.ค. 63 

 

8. จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ก ำ รแ พ ท ย์ 
จ้ำนวน 3 รำยกำร 

3,180 3,180 เฉพำะเจำะจง ร้ำนขิมเภสัช 
โดยนำงแดลดำ เทพทอง 

3,180 ร้ำนขิมเภสัช 
โดยนำงแดลดำ เทพทอง 

3,180 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

 

16/2563 
20 ม.ค. 63 

9. จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน (กอง
คลัง) จ้ำนวน 5 รำยกำร 

1,676 1,676 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบูรพำเคร่ืองเขียน 
โดยนำยประเสริฐ รจนำวิจิตร 

1,676 ร้ำนบูรพำเครื่องเขียน 
โดยนำยประเสริฐ รจนำวิจิตร 

1,676 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

 

17/2563 
20 ม.ค. 63 

10. จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ส้ ำ นั ก ง ำ น 
(ส้ำนักปลัด) จ้ำนวน 10 
รำยกำร 

23,340 23,340 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบูรพำเคร่ืองเขียน 
โดยนำยประเสริฐ รจนำวิจิตร 

23,340 ร้ำนบูรพำเครื่องเขียน 
โดยนำยประเสริฐ รจนำวิจิตร 

23,340 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

 

18/2563 
21 ม.ค. 63 

11. จั ด ซื้ อ ค รุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองพิมพ์ 
ย่ีห้อ Brother) จ้ำนวน 1 
เคร่ือง (แผนงำนบริหำร
ทั่วไป) 

19,900 19,900 เฉพำะเจำะจง บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 
โดยนำยสรำวุธ  ดำรำสุริยงค์ 

ผู้รับมอบอ้ำนำจ 

19,900 บจก.เอส.พี.เอ.คิมพิวเตอร ์
โดยนำยสรำวุธ ดำรำสุริยงค ์

ผู้รับมอบอ้ำนำจ 

19,900 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

 

19/2563 
22 ม.ค. 63 

12. จัดซื้อ วัส ดุคอมพิวเตอร์ 
(กอ งคลั ง) จ้ ำน วน  15 
รำยกำร 

8,010 8,010 เฉพำะเจำะจง บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 
โดยนำยสรำวุธ  ดำรำสุริยงค์ 

ผู้รับมอบอ้ำนำจ 

8,010 บจก.เอส.พี.เอ.คิมพิวเตอร ์
โดยนำยสรำวุธ ดำรำสุริยงค ์

ผู้รับมอบอ้ำนำจ 

8,010 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

 

20/2563 
22 ม.ค. 63 
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ล ำดับ
ที่ 

งำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง 
วงเงินที่จะ
ซื้อ/จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง 

รำยชื่อ กำรพิจำรณำคัดเลือก 
เหตุผล
คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และ
วันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซื้อ/จ้ำง 

ผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ที่ได้รับกำร
คัดเลือก 

รำคำ 

13. จั ด ซื้ อ ก ร ว ย จ ร ำ จ ร 
(แผนงำนรักษำควำมสงบ
ภำยใน) จ้ำนวน 24 อัน 

18,000 18,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเมืองทองเซฟตี้ แอนด์ เซอร์วิส 
โดยนำงสุดำรัตน์ นวลรอด 

18,000 ร้ำนเมืองทองเซฟต้ี แอนด์ เซอร์วิส  
โดยนำงสุดำรัตน์ นวลรอด 

18,000 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

 

21/2563 
30 ม.ค. 63 

 

14. จ้ำงเหมำบริกำรเช่ำเวที
พ ร้อม เค ร่ือ งเสี ย งแล ะ
ต ก แ ต่ ง ป ร ะ ดั บ เ ว ที 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 
ประจ้ำปี 2563 

10,000 10,000 เฉพำะเจำะจง นำงจันทนำ  เดชพรหม 10,000 นำงจันทนำ  เดชพรหม 10,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
รำคำต้่ำสุด 

16/2563 
8 ม.ค. 63 

15. จ้ ำ ง เห ม ำบ ริก ำรเต็นท์
พร้อมเก้ำอี้  กิจกรรมวัน
เด็ กแห่ งชำ ติ  ป ระจ้ ำปี 
2563 

34,000 34,000 เฉพำะเจำะจง นำยอุธร  รอดภัย 34,000 นำยอุธร  รอดภัย 34,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
รำคำต้่ำสุด 

17/2563 
8 ม.ค. 63 

16. จ้ ำ ง ซ่ อ ม บ้ ำ รุ ง รั ก ษ ำ
รถพยำบำล ฉุก เฉิน กม
4662 นศ 

4,612.77 4,612.77 เฉพำะเจำะจง บจก.โตโยต้ำ นครศรีฯ 
โดยน.ส.เนำวรัตน์ คงเพชร 

ผู้รับมอบอ้ำนำจ 

4,612.77 บจก.โตโยต้ำ นครศรฯี 
โดยน.ส.เนำวรัตน์ คงเพชร 

ผู้รับมอบอ้ำนำจ 

4,612.77 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
รำคำต้่ำสุด 

18/2563 
20 ม.ค. 63 

17. จ้ำงเหมำบ ริกำรส้ำรวจ
ข้อมูลสุนัขและแมว รอบที่ 
1 ประจ้ำปี 2563 

14,400 14,400 เฉพำะเจำะจง นำงสุภัสสรณ์ อินณรงค์ 14,400 นำงสุภัสสรณ์  อินณรงค์ 14,400 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
รำคำต้่ำสุด 

19/2563 
21 ม.ค. 63 
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ล ำดับ
ที่ 

งำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง 
วงเงินที่จะ
ซื้อ/จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง 

รำยชื่อ กำรพิจำรณำคัดเลือก 
เหตุผล
คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และ
วันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซื้อ/จ้ำง 

ผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ที่ได้รับกำร
คัดเลือก 

รำคำ 

18. จ้ ำ ง บ้ ำ รุ ง รั ก ษ ำ แ ล ะ
ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูล
ฝอย ทะเบียน 82-1693 

14,650 14,650 เฉพำะเจำะจง บจก.ท่ำหลำ เอ็นจิเน่ียร่ิง 
โดยนำยธวัชชัย พรหมทอง 

14,650 บจก.ท่ำหลำ เอ็นจิเนี่ยริ่ง 
โดยนำยธวัชชัย พรหมทอง 

14,650 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
รำคำต้่ำสุด 

20/2563 
24 ม.ค. 63 

 

 
 

 
 
 


