
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
เรื่อง     ประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนพฤษภาคม  2560 

………………………………………………………………. 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนพฤษภาคม  2560  
จ านวน  11 รายการ  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ  ถึงผลการพิจารณาการจัดซื้อ     
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน   อ าเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าเดือนพฤษภาคม  
2560  จึงได้จัดรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งแนบมาพร้อมนี้ 

          จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน           

                                  ประกาศ    ณ     วันที่   6   เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2560 

       ชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี 

                                                                    ( นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี ) 
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันที่   6   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2560 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือ/จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง 

รายชื่อ การพิจารณาคัดเลือก 

เหตุผลคัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคา 

1. จัดซื้อวัสดยุานพาหนะและ
ขนส่ง  
 

2,900 - ตกลงราคาซื้อ ร้านเฮงอวดการเกษตร 
โดยนายชนินทร์ เงินเปีย 

2,900 ร้านเฮงอวดการเกษตร 
โดยนายชนินทร์ เงิน

เปีย 

2,900 ราคาที่เหมาะสม 
ราคาตาม
ท้องตลาด 

 

18/2560 
1 พ.ค. 60 

2. จัดซื้อถังขยะพร้อมสกรีน 
ขนาด 120 ลิตร 

16,200 - ตกลงราคาซื้อ ร้านบูรพาเครื่องเขียน 
โดยนายประเสริฐ       

รจนาวิจิตร 

16,200 ร้านบูรพาเครื่องเขียน 
โดยนายประเสริฐ  

รจนาวิจิตร 

16,200 ราคาที่เหมาะสม
ราคาตาม
ท้องตลาด 

 

19/2560 
19 พ.ค. 60 

3. จัดจ้างถ่ายเอกสารโฉนด
ที่ดินของต าบลตลิ่งชัน 
จ านวน 4,139 หน้า 

4,139 - ตกลงราคาจ้าง ร้านสมศรีถ่ายเอกสาร 
โดยนางสมศรี โชตยาสี

หนาท 

4,139 ร้านสมศรีถ่ายเอกสาร 
โดยนางสมศรี โชตยาสี

หนาท 

4,139 ราคาที่เหมาะสม
ราคาตาม
ท้องตลาด 

 

32/2560 
11 พ.ค 60 

4. จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพ่น
หมอกควัน 

7,700 - ตกลงราคาจ้าง ร้านเพรสซิเดนท์ซัพพลาย 
โดยนายปฏิเวศ เรืองหิรัญ 

7,700 ร้านเพรสซิเดนท์ซัพ
พลาย 

โดยนายปฏิเวศ เรือง
หิรัญ 

7,700 ราคาที่เหมาะสม
ราคาตาม
ท้องตลาด 

33/2560 
16 พ.ค 60 

 5. โครงการซ่อมแซมไฟฟ้า
ส่องทางสาธารณะในเขต
ต าบลตลิ่งชัน จ านวน 87 
จุด 

88,600 88,600 ตกลงราคาจ้าง ร้านเอ.เอส.การไฟฟ้า 88,600 ร้านเอ.เอส.การ
ไฟฟ้า 

88,600 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

34/2560 
17 พ.ค 60 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือ/จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง 

รายชื่อ การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลคัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคา 

6. จัดจ้างบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 
ทะเบียน กต 3294 นศ   

1,773 - ตกลงราคาจ้าง บจก.บี.พี.ออโต้เซ็นเตอร์ 
(1997) 

1,773 บจก.บี.พี.ออโต้เซ็น
เตอร์ (1997) 

1,773 ราคาที่เหมาะสม 34/2560 
29 พ.ค 60 

7. โครงการขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านหนอง
หว้า  ม.4   

300,000 302,800 ตกลงราคาจ้าง หจก.ธวัช ดีเวลลอปเมนท์ 299,800 หจก.ธวัช ดีเวลลอป
เมนท์ 

299,800 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

20/2560 
11  พ.ค 60 

8. โครงการขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านสวน
จันทร์  ม.5   

306,000 308,900 ตกลงราคาจ้าง หจก.ธวัช ดีเวลลอปเมนท์ 305,800 หจก.ธวัช ดีเวลลอป
เมนท์ 

305,800 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

21/2560 
11  พ.ค 60 

9. โครงการขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านหน้า
เขาวัด  ม.6   

232,000 233,700 ตกลงราคาจ้าง หจก.ธวัช ดีเวลลอปเมนท์ 231,800 หจก.ธวัช ดีเวลลอป
เมนท์ 

231,800 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

22/2560 
11  พ.ค 60 

10. โครงการขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านนา
ท้อน  ม.7   

204,900 203,000 ตกลงราคาจ้าง หจก.ธวัช ดีเวลลอปเมนท์ 202,800 หจก.ธวัช ดีเวลลอป
เมนท์ 

202,800 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

23/2560 
11  พ.ค 60 

11. โครงการขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ า
หลอด  ม.9   

220,000 222,100 ตกลงราคาจ้าง หจก.ธวัช ดีเวลลอปเมนท์ 219,800 หจก.ธวัช ดีเวลลอป
เมนท์ 

219,800 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

24/2560 
11  พ.ค 60 

 


