
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
เรื่อง     ประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนธันวาคม  2561 

………………………………………………………………. 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนธันวาคม 2561     
จ านวน 9 รายการ  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ  ถึงผลการพิจารณาการจัดซื้อ                
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน   อ าเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าเดือนธันวาคม 2561 
จึงได้จัดรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งแนบมาพร้อมนี้ 

          จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน           

                                  ประกาศ   ณ   วันที่  3  เดือน มกราคม พ.ศ. 2562  
     

                                                                        ขัยวุฒิ แก้วอย่างดี 

                                                                    ( นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี )   
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่   3  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562 

ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือ/จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง 

รำยชื่อ กำรพิจำรณำคัดเลือก เหตุผล
คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และ
วันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือ/จ้ำง 

ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับกำร
คัดเลือก 

รำคำ 

1. จัดซื้อ ชุดอุปกรณ์ ส ำหรับ
ห้องเรียนโครงกำรพัฒนำ
คุ ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ DLTV 
จ ำนวน 1 ชุด 

28,200  - เฉพำะเจำะจง 
 

บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร ์
โดยนำยสัญชัย คีรีนันท ์

(ผู้รับมอบอ ำนำจ) 

28,200 บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 
โดยนำยสัญชัย คีรีนันทื 

(ผู้รับมอบอ ำนำจ) 

28,200 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

11/2562 
7 ธ.ค. 61 

2. จัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน (งำน
บริหำรทั่วไป) จ ำนวน 2 
รำยกำร 

11,890 - เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนบูรพำเครื่องเขียน 
โดยนำยประเสริฐ รจนำวจิิตร 

11,890 ร้ำนบูรพำเครื่องเขียน 
โดยนำยประเสริฐ รจนำวิจิตร 

11,890 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

 

12/2562 
13 ธ.ค. 61 

3. จัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน(กอง
คลัง) จ ำนวน 3 รำยกำร 

2,465 - เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนบูรพำเครื่องเขียน 
โดยนำยประเสริฐ รจนำวจิิตร 

2,465 ร้ำนบูรพำเครื่องเขียน 
โดยนำยประเสริฐ รจนำวิจิตร 

2,465 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

13/2562 
25 ธ.ค. 61  
 

4. จัดจ้ำงท ำป้ำประชำสัมพันธ์
ภำษีท้องถิ่นประจ ำปี 2562 
จ ำนวน 2 รำยกำร 

12,400 - เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย สลำม 
 

12,400 นำยสมชำย สลำม 12,400 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
รำคำต่ ำสุด 

6/2562 
13 ธ.ค. 61 

5. จัดจ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษรถ
พยำบำลฉุกเฉิน ทะเบียน 
กต 4662 นศ จ ำนวน 1 คัน 

28,295.43 - เฉพำะเจำะจง บจก.โตโยต้ำ นครศรีธรรมรำช 
โดยน.ส.เนำวรัตน์ คงเพชร 

(ผู้รับมอบอ ำนำจ) 
 

28,295.43 บจก.โตโยต้ำ นครศรีธรรมรำช 
โดยน.ส.เนำวรัตน์ คงเพชร 

(ผู้รับมอบอ ำนำจ) 

28,295.43 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
รำคำต่ ำสุด 

7/2562 
14 ธ.ค. 61 
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ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือ/จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง 

รำยชื่อ กำรพิจำรณำคัดเลือก 
เหตุผล
คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และ
วันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือ/จ้ำง 

ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับกำร
คัดเลือก 

รำคำ 

6. จั ด จ้ ำ ง ซ่ อ ม แ ซ ม
บ ำรุ งรักษำและเปลี่ ยน
อะไหล่รถยนต์ส่วนกลำง 
ทะเบียน กต 3294 นศ 

23,770 - เฉพำะเจำะจง บจก.บี.พี.ออโต้เซ้นเตอร์ (1997) 
โดยนำยอติชำต ลีละวัฒนื 

(ผู้รับมอบอ ำนำจ) 

23,770 บจก.บี.พ.ีออโตเ้ซ็นเตอร์ (1997) 
โดยนำยอติชำต ลีละวัฒน ์

(ผู้รบัมอบอ ำนำจ) 
23,770 มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนและ
รำคำต่ ำสุด 

8/2562 
17 ธ.ค. 61 

7. จั ด จ้ ำ ง ท ำ ป้ ำ ย
ประชำสั มพั น ธ์ วัน เด็ ก
แห่งชำติประจ ำปี  2562 
พร้อมติดตั้ง 

5,000 - เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย สลำม 5,000 นำยสมชำย สลำม 5,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
รำคำต่ ำสุด 

9/2562 
24 ธ.ค. 61 

8. จั ด จ้ ำ ง ท ำ ป้ ำ ย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร
รณ รงค์ป้ องกันและลด
อุบั ติ เห ตุ ท ำงถนน ช่วง
เทศกำลปีใหม่ พ.ศ.2562 
พร้อมติดตั้ง  

864 - เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย สลำม 864 นำยสมชำย สลำม 864 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
รำคำต่ ำสุด 

10/2562 
26 ธ.ค. 61 

9. จ้ ำง เหม ำบ ริก ำร เต็ น ท์
พ ร้ อ ม เก้ ำ อี้ โ ค ร งก ำ ร
รณ รงค์ป้ องกันและลด
อุบั ติ เห ตุ ท ำงถนน ช่วง
เทศกำลปีใหม่ พ.ศ.2562 

1,000 - เฉพำะเจำะจง นำยสุนันต์ คงช่วย 1,000 นำยสุนันต์ คงช่วย 1,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
รำคำต่ ำสุด 

11/2562 
26 ธ.ค. 61 

 


