
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
เรื่อง     ประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนพฤศจิกายน  2560 

………………………………………………………………. 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนพฤศจิกายน  2560     
จ านวน  10  รายการ  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ  ถึงผลการพิจารณาการจัดซื้อ                
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน   อ าเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
2560  จึงได้จัดรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งแนบมาพร้อมนี้ 

          จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน           

                                  ประกาศ    ณ     วันที่    4   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2560 

               ชัยวฒุิ  แก้วอย่างดี 

                                                                    ( นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี )   
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  4  เดือน  ธันวาคม  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. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ 
(กองคลัง) 

10,970  - เฉพาะเจาะจง 
 

บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร ์ 10,970 บจก.เอส.พี.เอ.
คอมพิวเตอร์ 

10,970 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

4/2561 
13 พ.ย. 60 

           
2. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน (กอง

คลัง) 
18,197 - เฉพาะเจาะจง 

 

ร้านบูรพาเครื่องเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนาวจิิตร 

18,197 ร้านบูรพาเครื่องเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนาวิจิตร 

 

18,197 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

 

5/2561 
13 พ.ย. 60 

3. จัดจ้างท าสื่อประชาสัมพันธ ์
รูปแบบปฏิทิน ประจ าปี
2561 จ านวน 2,300 ชุด 

69,000 - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก. ณัฐการ การพิมพ ์ 69,000 หจก.ณัฐการ การพิมพ ์ 69,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสุด 

2/2561 
9 พ.ย. 60 

4. จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก
ขยะทะเบียน 82-1693 
จ านวน 6 รายการ 

62,650 - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านสมพงศ์การช่าง 62,650 ร้านสมพงศ์การช่าง 62,650 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

3/2561 
10 พ.ย. 60 

5. จัดจ้างท าป้ายไวนิล
ประชาสมัพันธ์การยื่นแบบ
และช าระภาษีพร้อมติดตั้ง 

12,400 - เฉพาะเจาะจง 
 

สมชาย  สลาม 12,400 สมชาย  สลาม 12,400 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

4/2561 
15 พ.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 

6. จัดจ้างบ ารุงและซ่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดมือ
ถือ(Notebook)รหัส416-
54-0013 จ านวน 1 เครื่อง 

1,350 - เฉพาะเจาะจง 
 

บจก.เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร ์ 1,350 บจก.เอส.พี.เอ. 
คอมพิวเตอร์ 

1,350 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

5/2561 
22 พ.ย. 60 

7. จัดจ้างท าป้ายไวนิล
ประชาสมัพันธ์รับสมัคร
เข้ารับการอบรมโครงการ 
จ านวน 5 แผ่น 

1,500 - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก. ณัฐการ การพิมพ ์ 1,500 หจก.ณัฐการ การพิมพ ์ 1,500 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

6/2561 
22 พ.ย. 60 

8. จัดจ้างบ ารุงและซ่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดมือ
ถือ(Notebook)รหัส416-
54-0011จ านวน 1 เครื่อง 

1,350 - เฉพาะเจาะจง 
 

บจก.เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร ์ 1,350 บจก.เอส.พี.เอ. 
คอมพิวเตอร์ 

1,350 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

7/2561 
29 พ.ย. 60 

9. จ้างก่อสร้างถนนคสล.สาย
นางเขียว-นาเพรง หมู่ที1่ 

3,047,000 3,050,770.32 e-bidding หจก.ซี.ซี.จักรกลและการ
ก่อสร้าง 

1,979,000 หจก.ซี.ซี.จักรกลและ
การก่อสร้าง 

1,979,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสุด 

4/2561 
3 พ.ย. 60 

10. จ้างก่อสร้างถนนคสล.สาย
หลังวัดปากเจา หมู่ที8่ 

3,107,000 3,111,597.20 e-bidding หจก.ซี.ซี.จักรกลและการ
ก่อสร้าง 

1,949,002 หจก.ซี.ซี.จักรกลและ
การก่อสร้าง 

1,949,002 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสุด 

5/2561 
3 พ.ย. 60 

 

                                                                                                         
 

 


