
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
เรื่อง     ประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2561 

………………………………………………………………. 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2561     
จ านวน  11  รายการ  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ  ถึงผลการพิจารณาการจัดซื้อ                
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน   อ าเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
จึงได้จัดรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งแนบมาพร้อมนี ้

          จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน           

                                  ประกาศ    ณ     วันที่  6   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561 

                ชัยวุฒิ แก้วอย่างดี 

                                                                     (นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี)   
                                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันที่   6  เดือน  มีนาคม  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. จัดซื้อวัสดุส านักงาน ของ
ส านั ก ป ลั ด  จ าน วน  1 8 
รายการ 

16,285  - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านกฤติยาศึกษาภัณฑ์ 
โดยนางศศิประภา เพียงด ี

16,285 ร้านกฤติยาศึกษาภัณฑ์ 
โดยนางศศิประภา เพียงดี 

16,285 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

10/2561 
13 ก.พ. 61 

           
2. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ 

(หมึกเครื่องพิมพ์) จ านวน 2 
กล่อง (กองคลัง) 

4,700 - เฉพาะเจาะจง 
 

บจก. เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร ์ 4,700 บจก เอส.พี.เอ. 
คอมพิวเตอร์ 

4,700 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

 

11/2561 
15 ก.พ. 61 

3. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก
เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์  HP 78A) 
จ านวน 3 หลอด (แผนงาน
สถิติและวิชาการ) 

7,350 - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านกฤติยาศึกษาภัณฑ์ 
โดยนางศศิประภา เพียงด ี

7,350 ร้านกฤติยาศึกษาภัณฑ์ 
โดยนางศศิประภา เพียงดี 

7,350 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

12/2561 
20 ก.พ. 61  
 

4. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์(หมึก
เครื่องพิมพ์ HP 85A) 
จ านวน 5 หลอด (แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป) 

12,250 - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านกฤติยาศึกษาภัณฑ์ 
โดยนางศศิประภา เพียงด ี

12,250 ร้านกฤติยาศึกษาภัณฑ์ 
โดยนางศศิประภา เพียงดี 

12,250 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

13/2561 
20 ก.พ. 61 

5. จัดซ้ือวัสดุเครื่องแต่งกายของ
พ นั ก งาน เก็ บ ขยะมู ลฝอ ย 
จ านวน 3 รายการ 

1,590 - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านกฤติยาศึกษาภัณฑ์ 
โดยนางศศิประภา เพียงด ี

1,590 ร้านกฤติยาศึกษาภัณฑ์ 
โดยนางศศิประภา เพียงดี 

1,590 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

14/2561 
28 ก.พ. 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. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 รายการ (กอง
ช่าง) 

710 - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านกฤติยาศึกษาภัณฑ์ 
โดยนางศศิประภา เพียงด ี

710 ร้านกฤติยาศึกษาภัณฑ์ 
โดยนางศศิประภา เพียงดี 

710 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

15/2561 
28 ก.พ. 61 

7. จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ส า นั ก ง า น 
จ านวน 14 รายการ (กอง
ช่าง) 

6,165 - เฉพาะเจาะจง ร้านกฤติยาศึกษาภัณฑ์ 
โดยนางศศิประภา เพียงด ี

6,165 ร้านกฤติยาศึกษาภัณฑ์ 
โดยนางศศิประภา เพียงดี 

6,165 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

16/2561 
28 ก.พ. 61 

8. จ้างก่อสร้างถนน คสล.
สายตลาดเสาร์ -นาหวด 
หมู่ที่4 

313,000 313,358.09 เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมสตาร ์การโยธา 312,000 หจก.พรหมสตาร ์การ
โยธา 

312,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสุด 

7/2561 
12 ก.พ. 61 

 

9. จ้างก่อสร้างถนน คสล.
สายสะพานสูง-บ้านนาย
สถิน หมู่ที ่6 

311,000 311,253.55 เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมสตาร ์การโยธา 310,000 หจก.พรหมสตาร ์การ
โยธา 

310,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสุด 

8/2561 
12 ก.พ. 61 

 

10.. จ้างก่อสร้างถนน คสล.
สายสามแยกต้นปราง -
บ้านนายนุกุล หมู่ที่ 8 

338,000 338,549.41 เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมสตาร ์การโยธา 337,000 หจก.พรหมสตาร ์การ
โยธา 

337,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสุด 

9/2561 
12 ก.พ.61 

11. จ้างก่อสร้างถนน คสล. 
สายหลังวัดสวนจันทร์ -
บ้านนายชาลี หมู่ที 6 

96,900 96,812.36 เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมสตาร ์การโยธา 96,000 หจก.พรหมสตาร ์การ
โยธา 

96,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสุด 

10/2561 
12 ก.พ.61 

                                                                                              

                                                                                                          
 

 


