
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
เรื่อง     ประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนพฤษภาคม  2561 

………………………………………………………………. 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนพฤษภาคม  2561     
จ านวน  6  รายการ  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ  ถึงผลการพิจารณาการจัดซื้อ                
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน   อ าเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 
จึงได้จัดรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งแนบมาพร้อมนี้ 

          จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน           

                                  ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 

               ชัยวฒุิ  แก้วอย่งดี 

                                                                    ( นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี )   
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  5   เดือน  มิถุนายน  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. จัดซื้ อครุภัณฑ์ส านั กงาน 
จ านวน 2 รายการ (กอง
คลัง) 

4,800  - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านบูรพาเครื่องเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนาวจิิตร 

4,800 ร้านบูรพาเครื่องเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนาวิจิต 

4,800 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

  20/2561 
4 พ.ค. 61 

           
2. จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน 

จ านวน 7 รายการ (แผนการ
ศึกษา) 

54,800 - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านบูรพาเครื่องเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนาวจิิตร 

54,800 ร้านบูรพาเครื่องเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนา

วิจิตร 

54,800 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

 

21/2561 
7 พ.ค.61 

3. จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ
ลื่น (รถบรรทุกขยะมูลฝอย) 

55,360 - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.หทยัชนกปิโตเลียม 55,360 หจก.หทยัชนกปิโตเลียม 55,360 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

22/2561 
 7 พ.ค.61 

4. จัด ซื้ อ วั ส ดุ ค อมพิ ว เตอร์ 
จ านวน 8 หลอด (แผนงาน
การศึกษา) 

21,200 - เฉพาะเจาะจง 
 

บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร ์
โดยนายสราวุฒิ ดาราสุริยงค์ 

(ผู้รับมอบอ านาจ) 

21,200 บจก.เอส.พี.เอ.
คอมพิวเตอร ์

โดยนายสราวุฒ ิดารา
สุริยงค ์

(ผู้รับมอบอ านาจ) 

21,200 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

23/2561 
21 พ.ค.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 ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคา 

5. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
โ ร ง เ รี ย น  ภ า ค เรี ย น 
1/2561 ชนิดนมพาสเจอร์
ไรซ์ จ านวน 2561 

140,647.50 140,647.50 เฉพาะเจาะจง บจก.นครแดรี่พลัส 
โดยน.ส.อุษา ปักเข็ม 
(ผู้รับมอบอ านาจ) 

140,647.50 บจก.นครแดรี่พลัส 
โดยน.ส.อุษา ปักเข็ม 
(ผู้รับมอบอ านาจ) 

140,647.50 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

10/2561 
15 พ.ค. 61 

6. จัดจ้างโครงการปรับปรุง,
ซ่ อ ม แ ซ ม อ าค า รศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน
จันทร์ หมู่ที่ 5 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ช.รัตนภัทร 
โดยนางชุตกิาญจน์ มะยะเฉียว 

100,000 หจก.ช.รัตนภัทร 
โดยนางชุติกาญจน์ มะยะเฉียว 

100,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสุด 

20/2561 
25 พ.ค. 61 


