
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
เรื่อง     ประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนกรกฎาคม  2561 

………………………………………………………………. 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนกรกฎาคม  2561     
จ านวน  7   รายการ  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ  ถึงผลการพิจารณาการจัดซื้อ                
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน   อ าเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 
จึงได้จัดรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งแนบมาพร้อมนี้ 

          จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน           

                                  ประกาศ  ณ   วันที่  6  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

                         ชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี 

                                                                    ( นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี )   
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  6  เดือน  สิงหาคม  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. จัดซื้อซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าพร้อมอุปกรณ์ 

54,550  - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านอิทธิเดชสัตวแพทย ์
โดยนายอิทธิเดช วิเชียรรัตน ์

54,550 ร้านอิทธเิดชสัตวแพทย์ 
โดยนายอิทธิเดช วิเชียรรัตน์ 

54,550 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

34/2561 
17 ก.ค. 61 

           
2. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน จ านวน 

4 รายการ (กองคลัง) 
3,145 - เฉพาะเจาะจง 

 

ร้านบูรพาเครื่องเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนาวจิิตร 

3,145 ร้านบูรพาเครื่องเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนาวิจิตร 

3,145 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

 

35/2561 
25 ก.ค. 61 

3. จัดซื้อสี และอุปกรณ์ในการ
ทาสี จ านวน 11 รายการ 

4,986.20 - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านหมอนทองวัสดุภัณฑ ์
โดย น.ส.พรอุมา สมาคม 

 

4,986.20 ร้านหมอนทองวัสดุภัณฑ์ 
โดย น.ส.พรอุมา สมาคม 

4,986.20 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

36/2561 
25 ก.ค. 61  
 

4. จั ด จ้ า ง ท า ป้ า ย ไ ว นิ ล
ประชาสัมพันธ์  โครงการ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
สวม ห มวกนิ รภั ย ในผู้ ใ ช้
ร ถ จั ก ร ย าน ย น ต์  100% 
จ านวน  7 ป้าย 

7,000 - เฉพาะเจาะจง นายสมชาย สลาม 7,000 นายสมชาย  สลาม 7,000 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

33/2561 
31 ก.ค. 61 

5. จ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย
ชะอม-เจ็ดหลุม ม.1 

677,000 681,815.09 e-bidding  หจก.ช.รัตนภัทร 
โดยนางชุติกาญจน์ มะยะเฉยีว 

477,000 หจก.ช.รัตนภทัร 
โดยชุติกาญจน์ มะยะเฉียว 

 

477,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสุด 

21/2561 
9 ก.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 ราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคา 

6. จ้างก่อสร้างถนน คสล.
สายก าโหม – ปลักเปลี้ย 
ม.2,3 

677,000 681,815.09 e-bidding 
 

หจก.วังศิลา ณ นคร คอนกรึต 466,590 หจก.วังศิลา ณ นคร 
คอนกรีต 

466,590 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสุด 

22/2561 
12 ก.ค. 61 

7. จ้างก่อสร้างถนนคสล.สาย
เขาวัด – ถ้ าดิน ม.9 

707,000 712,177.42 e-bidding 
 

หจก.วังศิลา ณ นคร คอนกรึต 475,900 หจก.วังศิลา ณ นคร  
คอนกรตี 

475,900 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสุด 

23/2561 
12 ก.ค. 61 

                                                                                                                                                                                 

               

                                                                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 


