
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
เรื่อง     ประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนมิถุนายน  2558 

………………………………………………………………. 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนมิถุนายน  2558  
จ านวน  8 รายการ  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ  ถึงผลการพิจารณาการจัดซื้อ     
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน   อ าเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าเดือนมิถุนายน 2558  
จึงได้จัดรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งแนบมาพร้อมนี้ 

          จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน           

                                  ประกาศ    ณ     วันที่   6   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2558 

       ชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี 

                                                                    ( นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี ) 
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน 2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  6  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 
 

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. จัดซื้อครภุัณฑ์ของศพด. 17,000 17,000 ตกลงราคาซื้อ ร้านบูรพาเครื่องเขียน 
โดยนายประเสริฐ  รจนา

วิจิตร 

17,000 ร้านบูรพาเครื่องเขียน 
โดยนายประเสริฐ  

รจนาวิจิตร 

17,000 ราคาต่ าสุด 17/2558 
11 ม.ิย 58 

           
2. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  2,990 2,990 ตกลงราคาซื้อ ร้านที.เน็ท 

โดยนายอเุทน  ช่วยชู 
2,990 ร้านที.เน็ท 

โดยนายอุเทน  ชว่ยช ู
2,990 ราคาต่ าสุด 18/2558 

22 มิ.ย. 58 
           

3. จัดจ้างถ่ายแผนยุทธศาสตร ์ 1,014.30 1,014.30 ตกลงราคาจ้าง ร้านรุ้งตะวัน 1,014.30 ร้านรุ้งตะวัน 1,014.30 ราคาต่ าสุด 33/2558 
     โดยน.ส.ดวงเพ็ญ คุณารักษ ์  โดยน.ส.ดวงเพ็ญ คุณา

รักษ์ 
  8 มิ.ย. 58 

           
4. โครงการซ่อมแซมไฟฟ้า

ส่องทางสาธารณะในเขต
ต าบลตลิ่งชัน 
 

97,800 97,800 ตกลงราคาจ้าง นายสมบรูณ์  สมเก่า 97,500 นายสมบูรณ์  สมเกา่ 97,500 ราคาต่ าสุด 34/2558 
18 มิ.ย. 58 

5. โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
สายชะเมา-นาเพรง ม.2  

560,000 581,000 สอบราคาจา้ง 1.หจก. ป.นครศรีการช่าง 
2. หจก.ส.วุฒิพงษ์สถาปัตย์ 

560,000 
581,000 

หจก.นพวิทย์  
การโยธา 

559,000 ราคาต่ าสุด 12/2558 
17  มิ.ย  58 

     3. หจก.นพวิทย์ การโยธา 559,000 
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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. โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
สายเลียบคลองชลประทาน  

560,000 581,000 สอบราคาจา้ง 1.หจก. ป.นครศรีการช่าง 
2. หจก.ส.วุฒิพงษ์สถาปัตย์ 

560,000 
581,000 

หจก.นพวิทย์  
การโยธา 

559,000 ราคาต่ าสุด 13/2558 
17  มิ.ย  58 

 ม.5    3. หจก.นพวิทย์ การโยธา 559,000     
           

7. โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
สายสามแยกวิชิต – ศาลา  

560,000 581,000 สอบราคาจา้ง 1.หจก. ป.นครศรีการช่าง 
2. หจก.ส.วุฒิพงษ์สถาปัตย์ 

560,000 
581,000 

หจก.ช.รัตนภัทร 559,000 ราคาต่ าสุด 14/2558 
17  มิ.ย  58 

 ฤาษี  ม.9    3. หจก.ช.รัตนภัทร 559,000     
           

8. โครงการขยายเขตท่อเมน
จ่ายน้ าประปาหมู่บ้านถนน 

123,000 123,000 สอบราคาจา้ง 1.หจก. ป.นครศรีการช่าง 
2. หจก.ส.วุฒิพงษ์สถาปัตย์ 

123,000 
126,000 

หจก.ช.รัตนภัทร 122,000 ราคาต่ าสุด 15/2558 
17  มิ.ย  58 

 สายปากเจา-เขาดิน ม.3    3. หจก.ช.รัตนภัทร 122,000     
           

 
 

(ลงช่ือ   สมผิว   ศรีเผือก 
            ( นางสมผิว   ศรเีผือก ) 

    ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 
 


