
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
เรื่อง     ประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนมกราคม  2562 

………………………………………………………………. 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน   ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนมกราคม 2562    
จ านวน 12 รายการ  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ  ถึงผลการพิจารณาการจัดซื้อ                
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน   อ าเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าเดือนมกราคม 2562 
จึงได้จัดรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งแนบมาพร้อมนี้ 

          จงึขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน           

                                  ประกาศ   ณ   วันที่  1  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

                        ชัยวฒุิ แก้วอย่างดี 
                                                                    (นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี)   
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่   1  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562 

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. จัดซื้อของรางวัลการแสดง
และของรางวัลกิจกรรมเล่น
เก ม ส์  วั น เด็ ก แ ห่ ง ช า ติ
ประจ าปี 2562 

23,440  - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านบูรพาเครื่องเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนาวจิิตร 

23,440 ร้านบูรพาเครื่องเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนาวิจิตร 

23,440 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

14/2562 
8 ม.ค. 62 

2. จั ด วั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง  เพื่ อ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากพายุโซน
ร้อน “ปาบึก” 

24,204 - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.จี.พี.เอส.โปรดักส์ชัพลาย 
โดยน.ส.วิจิตรวัน กังเซ่ง 

24,204 หจก.จี.พ.ีเอส.โปรดกัส์ชัพพลาย 

โดยน.ส.วิจิตรวัน กังเซ่ง 24,204 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

 

15/2562 
16 ม.ค. 62 

3. จัดซื้อกรวยจราจร จ านวน 
12 อัน 

9,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองคอนเซฟตี้แอนเซอรว์ิส 
โดยนางสาวสุดารัตน ์นวลรอด 

9,000 ร้านเมืองคอนเซฟตี้แอนเซอร์วิส 
โดยนางสาวสุดารัตน์ นวลรอด 

9,000 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

16/2562 
31 ม.ค. 62 

4. จั ด จ้ า ง ท า ป้ า ย ไ ว นิ ล
ประชาสัมพั นธ์ โครงการ
กิจกรรมวัน เด็ กแห่ งชาติ
ประจ าปี 2562 พร้อมติดตั้ง 

4,000 - เฉพาะเจาะจง 
 

นายสมชาย สลาม 4,000 นายสมชาย สลาม 4,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสุด 

12/2562 
4 ม.ค. 62  

 

5. จ้ างเหมาบ ริก าร เช่า เวที 
พร้อมเครื่องเสียง จ านวน 1 
ชุด โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติประจ าปี 2562 

10,000 - เฉพาะเจาะจง นางจันทนา เดชพรหม 
 

10,000 นางจันทนา เดชพรหม 10,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสุด 

13/2562 
7 ม.ค. 62 
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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. จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อม
เก้ า อี้  โ ต๊ ะ  โ ค ร ง ก า ร
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจ าปี 2562 

24,500 - เฉพาะเจาะจง นางฐานิดา ช่วยช ู
 

24,500 นางฐานิดา ชว่ยชู 24,500 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสุด 

14/2562 
7 ม.ค. 62 

7. จ้ า งป รับ ป รุ งซ่ อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน
หน้าเขาวัด ม.6 

22,148 - เฉพาะเจาะจง ร้านเฮวฮวดการเกษตร 
โดยนายชนินทร์ เงินเปีย 

22,148 ร้านเฮงฮวดการเกษตร 
โดยนายชนินทร ์เงนิเปีย 

22,148 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสุด 

15/2562 
9 ม.ค. 62 

8. จ้างโครงการจ้างที่ปรึกษา
ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 

25,000 - เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.

อมรศักดิ์ สวัสด ี

25,000 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.อมรศกัดิ์ สวสัด ี

25,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสุด 

16/2562 
10 ม.ค. 62 

9. จัดจ้างซ่อมแซมเปลี่ยน
อะไหล่รถพยาบาลฉุกเฉิน 
ทะเบียน กม.4662 นศ. 

8,930 - เฉพาะเจาะจง หจก.ออโต้แมกซ์ 999 
โดยนางกานดา แก้วประจ ุ

8,930 หจก.ออโต้แมกซ์ 999 
โดยนางกานดา แกว้ประจุ 

8,930 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสุด 

17/2562 
14 ม.ค. 62 

10. จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-
1693 

15,600 - เฉพาะเจาะจง ร้านสมพงศ์การช่าง 
โดยนายสมพงศ์ ขนานแก้ว 

15,600 ร้านสมพงศ์การช่าง 
โดยนายสมพงศ์ ขนานแก้ว 

15,600 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสุด 

18/2562 
18 ม.ค. 62 
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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 

11. จัดจ้ างบ ารุ งรั กษาและ
ป รั บ ป รุ ง ค รุ ภั ณ ฑ์
ยานพาหนะและขนส่ ง 
(รถจักรยานยนต์) 

2,820  เฉพาะเจาะจง นายสมจินต์ ภักด ี 2,820 นายสมจินต์ ภักด ี 2,820 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสุด 

19/2562 
29 ม.ค. 62 

12. จัดจ้ างซ่ อมแซมเครื่อ ง
หมอกควัน ทะเบียน 054-
5 3 -0 0 0 2  จ า น ว น  1 
เครื่อง 

7,500 - เฉพาะเจาะจง ร้านเพรสซิเดนท์ซัพพลาย 
โดยนายปฎิเวศ เรืองหิรัญ 

7,500 ร้านเพรสซิเดนท์ซัพพลาย 
โดยนายปฎิเวศ เรืองหิรัญ 

7,500 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสุด 

20/2562 
31 ม.ค. 62 

 
 


