
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
เรื่อง     ประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนเมษายน  2561 

………………………………………………………………. 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนเมษายน  2561     
จ านวน  15  รายการ  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ  ถึงผลการพิจารณาการจัดซื้อ                
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน   อ าเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าเดือนมีนาคม 2561 จึง
ได้จัดรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งแนบมาพร้อมนี้ 

          จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน           

                                  ประกาศ  ณ  วันที่  3  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 

               ชัยวฒุิ  แก้วอย่างดี 

                                                                    ( นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี )   
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันที่   3  เดือน  พฤษภาคม  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. จัดซื้อวัสดุกีฬาและอุปกรณ์
ในการด าเนินการโครงการ
แข่ งกี ฬ าต้ าน ยา เสพ ติ ด   
ต ลิ่ ง ชั น คั พ  ค รั้ ง ทึ  17 
ประจ าปี  2561 จ านวน 7
รายกร 

66,800  - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านลูกฟลุ๊ค 
โดย นายกิตติพงษ ์ทองนุ่น 

66,800 ร้านลูกฟลุ๊ค 
โดย นายกิตติพงษ์ ทองนุ่น 

66,800 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

19/2561 
19 เม.ย. 61 

           
2. จัดจ้างบ ารุงและซ่อมแซม

รถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน 
กต 4662 นศ ระยะทาง 
130,000 กม. 

8,379.79 - เฉพาะเจาะจง 
 

บจก. โตโยต้า นครศรีฯ 8,379.79 บจก. โตโยต้า นครศรีฯ 8,379.79 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

 

20/2561 
3 เม.ย.61 

3. จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการ
รณ รงค์ ป้ อ งกั น แ ล ะ ล ด
อุบั ติ เหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี
๒๕๖๑ 

900 - เฉพาะเจาะจง 
 

นายสมชาย สลาม 900 นายสมชาย สลาม 900 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

21/2561 
4 เม.ย. 61  

 

4. จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการ
ส่ ง เ ส ริ ม อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยว 

300 - เฉพาะเจาะจง 
 

นายสมชาย สลาม 300 นายสมชาย สลาม 300 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

22/2561 
4 เม.ย. 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 

5. จัดจ้างเต็นท์พร้อมเก้าอี้ 
ต าม โค ร งก า ร รณ ร งค์
ป้องกันและลดอุบัติ เหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2561 

1,000 - เฉพาะเจาะจง นายสุนันท์ คงช่วย 1,000 นายสุนันท์ คงช่วย 1,000 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

24/2561 
9 เม.ย. 61 

6. จัดจ้างเหมาบริการเต็นท์
พร้อมเก้ าอี้ และเช่าเวที
พ ร้ อ ม เ ค รื่ อ ง เ สี ย ง 
(โ ค ร ง ก า ร วั น ก ตั ญ ญู 
ประจ าปี 2561) 

38,000 - เฉพาะเจาะจง นายสุเมต ปานสังข ์ 38,000 นายสุเมต ปานสังข ์ 38,000 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

25/2561 
10 เม.ย. 61 

7. จั ด จ้ า ง ท า ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ย า เส พ ติ ด  ป ร ะ จ า ปี 
๒๕๖๑ 

8,000 - เฉพาะเจาะจง นายสมชาย สลาม 8,000 นายสมชาย สลาม 8,000 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

26/2561 
19 เม.ย. 61 

8. จั ด จ้ า ง ท า สู จิ บั ต ร 
โครงการแข่งกีฬาต้านยา
เสพติด ตลิ่งชันคัพ ครั้งที่ 
๑๗  

660 - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งตะวัน 
โดย น.ส.ดวงเพ็ญ คุณารักษ ์

660 ร้านรุ่งตะวัน 
โดย น.ส.ดวงเพ็ญ คุณา

รักษ์ 

660 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

27/2561 
19 เม.ย. 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 

9. จัดจ้ างค่ า เต รียมสนาม
โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ย า เส พ ติ ด  ค รั้ ง ที่  17 
ประจ าปี 2561 

13,000 - เฉพาะเจาะจง นายสุนันท์ คงช่วย 13,000 นายสุนันท์ คงช่วย 13,000 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

28/2561 
19 เม.ย. 61 

10. จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ
มูลฝอย เลขทะเบียน 82-
1693 

10,600 - เฉพาะเจาะจง ร้านสมพงศ์การช่าง 10,600 ร้านสมพงศ์การช่าง 10,600 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

29/2561 
20 เม.ย. 61 

11. จัดจ้างเหมาเครื่องเสียง
และเช่าเต็นท์ พร้อมเก้าอี้
ตามโครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด ครั้งที่  17 
ประจ าปี 2561 

24,800 - เฉพาะเจาะจง นายอธุร รอดภยั 24,800 นายอธุร รอดภยั 24,800 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

30/2561 
20 เม.ย. 61 

12. จ้างก่อสร้างถนน คสล.
สายก าโหม – นายข า หมู่
ที่ 3 

499,000 499,654.44 เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมสตารก์ารโยธา 497,000 หจก.พรหมสตารก์ารโยธา 497,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสุด 

16/2561 
19 เม.ย. 61 

13. จ้างก่อสร้างถนนคสล.สาย
เลียบคลองชลประทาน 
หมู่ที่ 5 

158,000 158,908.52 เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมสตารก์ารโยธา 157,000 หจก.พรหมสตารก์ารโยธา 157,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสุด 

17/2561 
19 เม.ย. 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 

14. จ้างก่อสร้างถนนคสล.สาย
บ้านนายเสิน – สะพานสูง 
หมู่ที่ 6 

499,000 499,654.44 เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมสตารก์ารโยธา 497,000 หจก.พรหมสตารก์ารโยธา 497,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสุด 

18/2561 
19 เม.ย. 61 

15. จ้างก่อสร้างถนนคสล.สาย
บ้านนายประเสริฐ – บ้าน
นายหีด หมู่ที่ 9 

499,000 499,654.44 เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมสตารก์ารโยธา 497,000 หจก.พรหมสตารก์าร
โยธา 

497,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสุด 

19/2561 
19 เม.ย. 61 


