
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
เรื่อง     ประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตุลาคม  2562 

………………………………………………………………. 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน   ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตุลาคม  2562     
จ านวน  12   รายการ  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ  ถึงผลการพิจารณาการจัดซื้อ                
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน   อ าเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าเดือนตุลาคม 2562 จึง
ได้จัดรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งแนบมาพร้อมนี้ 

          จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน           

                                  ประกาศ   ณ   วันที่    4  เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

               ชัยวฒุิ  แก้วอย่างดี 

                                                                    ( นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี )   
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  4   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 

ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือ/จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง 

รำยชื่อ กำรพิจำรณำคัดเลือก เหตุผล
คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และ
วันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือ/จ้ำง 

ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับกำร
คัดเลือก 

รำคำ 

1. จัดซื้อวัสดุน้ำ้มันเชื้อเพลิง 
(รถยนต์ส่วนกลำง
,รถจักรยำนยนต์) 

100,000 100,000 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.หทยัชนกปิโตเลียม 
 

100,000 หจก.หทัยชนกปิโตเลียม 100,000 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

1/2563 
1 ต.ค. 62 

2. จัดซื้อวัสดุน้ำ้มันเชื้อเพลิง 
(รถพยำบำลฉุกเฉิน) 

150,000 150,000 เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.หทยัชนกปิโตเลียม 150,000 หจก.หทัยชนกปิโตเลียม 150,000 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

 

2/2563 
1 ต.ค. 62 

3. จัดซื้อวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิง 
(รถยนต์กองช่ำง) 

100,000 100,000 เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.หทยัชนกปิโตเลียม 100,000 หจก.หทัยชนกปิโตเลียม 100,000 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

3/2563 
1 ต.ค. 62  

 
4. จัดซื้อวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิง 

(รถบรรทุกขยะ) 
200,000 200,000 เฉพำะเจำะจง หจก.หทยัชนกปิโตเลียม 200,000 หจก.หทัยชนกปิโตเลียม 200,000 รำคำที่เหมำะสม 

สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

4/2563 
1 ต.ค. 62 

5. จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่
รักษำควำมปลดภัย 

60,000 60,000 เฉพำะเจำะจง นำยสำนนท ์ แสงกระจ่ำง 60,000 นำยสำนนท์ แสงกระจ่ำง 60,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
รำคำต่้ำสุด 

1/2563 
1 ต.ค. 62 
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ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือ/จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง 

รำยชื่อ กำรพิจำรณำคัดเลือก 
เหตุผล
คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และ
วันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือ/จ้ำง 

ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับกำร
คัดเลือก 

รำคำ 

6. จ้ ำ ง ซ่ อ ม บ้ ำ รุ ง รั ก ษ ำ
พยำบำลฉุกเฉิน ระยะทำง 
2 0 0 ,0 0 0  เ ล ข ไ ม ค์ 
205975 

15,870.59 15,870.59 เฉพำะเจำะจง บจก.โตโยต้ำ นครศรีฯ 
สำขำสิชล 

15,870.59 บจก.โตโยต้ำ นครศรีฯ 
สำขำสิชล 

15,870.59 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
รำคำต่้ำสุด 

2/2563 
21 ต.ค. 62 

7. จ้ำงเปลี่ยนแบตเตอรี่และ
ยำงรถพยำบำลฉุก เฉิน 
ทะเบียน กม 4662 นศ 

15,600  15,600 เฉพำะเจำะจง นำยวิศรุต  ช่วยเอื้อ 
 

15,600 นำยวิศรุต  ช่วยเอื้อ 
 

15,600 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
รำคำต่้ำสุด 

3/2563 
28 ต.ค. 62 

8. จ้ ำ ง บ้ ำ รุ ง รั ก ษ ำ แ ล ะ
ป รั บ ป รุ ง ค รุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ หมำยเลข
ครุภัณฑ์ 416-54-0012 

5,690 5,690 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพชรรัตน์คอมพิวเตอร์ 5,690 ร้ำนเพชรรัตน์คอมพิวเตอร์ 5,690 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
รำคำต่้ำสุด 

4/2563 
31 ต.ค.62 

9. จัดซื้ออำหำรเสริม (นม) 
โร ง เรี ย น  ภ ำค เรี ย น ที่ 
2/2561 

775,669.40 775,669.40 เฉพำะเจำะจง หจก.นครแดรี่พลสั 
โดยนำยกิตติธชั อนันตเสรวีิทยำ 

(ผูร้ับมอบอ้ำนำจ) 

775,669.40 หจก.นครแดรี่พลัส 
โดยนำยกิตติธัช อนันตเสรีวิทยำ 

(ผู้รับมอบอ้ำนำจ) 

775,669.40 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
รำคำต่้ำสุด 

1/2563 
31 ต.ค.62 

10. จ้ำงเหมำบริกำรงำนระบบ
แพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๒ 

432,000 432,000 เฉพำะเจำะจง นำยส้ำเริง เปำะทองค้ำ 432,000 นำยส้ำเริง เปำะทองค้ำ 432,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
รำคำต่้ำสุด 

1/2563 
1 ต.ค. 62 

11. จ้ำงเหมำบริกำรงำนบันทึก
ข้อมูลและสำสนเทศ ของ
ส้ำนักปลัด 

138,000 138,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวดุลยำพร คุณำรักษ ์ 138,000 นำงสำวดุลยำพร คุณำรักษ์ 138,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
รำคำต่้ำสุด 

2/2563 
1 ต.ค. 62 
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ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือ/จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง 

รำยชื่อ กำรพิจำรณำคัดเลือก 
เหตุผล
คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และ
วันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือ/จ้ำง 

ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับกำร
คัดเลือก 

รำคำ 

12. จ้ำงเหมำบุคคลปฏิบัติงำน
ไฟ ฟ้ ำส ำธ ำรณ ะ  ข อ ง 
อบต.ตลิ่งชัน 

138,000 138,000 เฉพำะเจำะจง นำยสมบรูณ์  สมเก่ำ 138,000 นำยสมบูรณ์ สมเก่ำ 138,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
รำคำต่้ำสุด 

3/2563 
1 ต.ค. 62 

 
 

 
 
 


