
 
  

 

 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลตลิ่งชนั 
เรื่อง  ประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนมิถุนายน 2563 

………………………………………………………………. 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนมิถุนายน 2563      
จ านวน 11 รายการ  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ  ถึงผลการพิจารณาการจัดซื้อ                
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 จึง
ได้จัดรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งแนบมาพร้อมนี้ 

          จึงขอประกาศและประชาสมัพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกนั           

                                  ประกาศ   ณ   วันที่   3   เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

               ชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี 
                                                                    ( นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี )   
                                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิง่ชัน 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันท่ี    3   เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง 
วงเงินท่ีจะ
ซื้อ/จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อ/จ้ำง 

รำยชื่อ กำรพิจำรณำคัดเลือก เหตุผล
คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซื้อ/จ้ำง 

ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก 

รำคำ 

1. จัดซ้ือวัสดุส ำนัังาำนั(สส ำนััง
ปลัด)(จ ำนัวนั(3(รำยงำร 

4,826 4,826 เฉพำะเจำะจา 
 

ร้ำนับูรพำเครื่อาเขียนั 
โดยนัำยประเสริฐ(รจนัำวิจิตร 

4,826 ร้ำนับูรพำเครื่อาเขียนั 

โดยนัำยประเสริฐ(รจนัำวิจิตร 
4,826 รำคำทีเ่หมำะสม 

สืบรำคำจำง
ท้อาตลำด 

45/2563 
2 มิ.ย.(63 

2. จัดซ้ืองระจงส่อาทำา(3(มิติ(
พร้อมติดตั้า(บริเวณทำาแยง
ทำาโค้า(ม.1,2,3,4,5,9 

78,400 78,400 เฉพำะเจำะจา 
 

ร้ำนัส.งำรสื่อสำร 
โดยนัำยสุนัทร(พรรณเผือง 

78,400 ร้ำนัส.งำรสื่อสำร 
โดยนัำยสนุัทร(พรรณเผือง 

78,400 รำคำทีเ่หมำะสม 
สืบรำคำจำง
ท้อาตลำด 

46/2563 
8 มิ.ย.(63 

3. จัดซ้ือวัสดุส ำนัังาำนั(สงอา
คลัา)(จ ำนัวนั(7(รำยงำร 

5,103 5,103 เฉพำะเจำะจา 
 

ร้ำนับูรพำเครื่อาเขียนั 
โดยนัำยประเสริฐ(รจนัำวิจิตร 

5,103 ร้ำนับูรพำเครื่อาเขียนั 

โดยนัำยประเสริฐ(รจนัำวิจิตร 
5,103 รำคำทีเ่หมำะสม 

สืบรำคำจำง
ท้อาตลำด 

((47/2563 
(9(มิ.ย.(63 

4. จัดซ้ือแบตเตอรี่พร้อมติดตั้า(
สเครื่อาคอมพิวเตอร์โน๊ัตบุ้ค(
ยี่ห้อ(HP) 

2,500 2,500 เฉพำะเจำะจา ร้ำนัเพชรรัตน์ัคอมพิวเตอร ์
โดยนัำยวรรณะ(เพชรรัตน์ั 

2,500 ร้ำนัเพชรรัตนัค์อมพิวเตอร ์

โดยนัำยวรรณะ(เพชรรัตนั ์
2,500 รำคำทีเ่หมำะสม 

สืบรำคำจำง
ท้อาตลำด 

48/2563 
9(มิ.ย.(63 

5. จัดซ้ือวัคซีนัป้อางันัโรคพิษ
สุ นัั ข บ้ ำ พ ร้ อ ม อุ ป ง ร ณ์(
จ ำนัวนั(2(รำยงำร 

74,640 74,640 เฉพำะเจำะจา ร้ำนัอิทธิเดชสัตวแพทย ์
โดยนัำยอิทธิเดช((วิเชยีรรัตนั ์

74,640 ร้ำนัอิทธิเดชสัตวแพทย์ 

โดยนัำยอิทธิเดช(วิเชียรรัตนั ์
74,640 รำคำทีเ่หมำะสม 

สืบรำคำจำง
ท้อาตลำด 

49/2563 
12(มิ.ย.(63 

6. จัด ซ้ื อ วัสดุ ค อมพิ ว เต อร์(
สงอาคลัา)(จ ำนัวนั(1(รำงำร( 

9,200 9,200 เฉพำะเจำะจา บจง.พีเอ็นัเอส(ไฮเทค(แอนัด์(เซอร์วิส 
โดยนัำยสำธิต(มหำพาศ ์

9,200 บจง.พีเอ็นัเอส(ไอเทค(แอนัด์(เซอร์วิส 
โดยนัำยสำธิต(มหำพาศ ์ 9,200 รำคำทีเ่หมำะสม 

สืบรำคำจำง
ท้อาตลำด 

50/2563 
18(มิ.ย.(63 
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ล ำดับ
ท่ี 

งำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง 
วงเงินท่ีจะ
ซื้อ/จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อ/จ้ำง 

รำยชื่อ กำรพิจำรณำคัดเลือก 
เหตุผล
คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซื้อ/จ้ำง 

ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก 

รำคำ 

7. จัดซ้ือวัสดุ เครื่อาแต่างำย(
สง อ า ช่ ำ า ) ( จ ำ นั ว นั ( 4(
รำยงำร 

4,680 4,680 เฉพำะเจำะจา ร้ำนับูรพำเครื่อาเขียนั 
โดยนัำยประเสริฐ(รจนัำวิจิตร 

4,680 ร้ำนับูรพำเครื่อาเขียนั 
โดยนัำยประเสริฐ(รจนัำวิจิตร 

4,680 รำคำทีเ่หมำะสม 
สืบรำคำจำง
ท้อาตลำด 

51/2563 
(23(มิ.ย.(63 

8. จัด ซ้ืออำหำรเสริม (สนัม )(
ชนิัดนัมพำสเจอร์ไรส์(ชนิัด
ถุา(รสจืด(ขนัำด(200(มล.(
จ ำนัวนั(34(วันัท ำงำร 

186,582.48 186,582.48 เฉพำะเจำะจา บจง.นัครแดรี่(พลัส 
โดยนัำยงิตติธัช(อนัันัเสรีวิทยำ 

186,582.48 บจง.นัครแดรี่(พลัส 
โดยนัำยงติติธัช(อนัันัเสรีวิทยำ 

186,582.48 รำคำทีเ่หมำะสม 
สืบรำคำจำง
ท้อาตลำด 

52/2563 
30(มิ.ย.(63 

9. จ้ำาซ่อมแซมถนันัดินัลูงรัา
สำยเขำดินั(–(พรุโอนั(หมู่ที่(
9 

24,676 24,676 เฉพำะเจำะจา นัำาพนัิดำ(บุญฤทธิ ์ 24,500 นัำาพนิัดำ(บุญฤทธ์ิ 24,500 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนัและ
รำคำต่ ำสดุ 

38/2563 
1(มิ.ย.(63 

10. จ้ำาท ำป้ำยประชำสัมพันัธ์(
โค ร าง ำร ค วำม ร่ วม มื อ
รณราค์(ป้อางันั(ควบคุมงำร
แพร่ระบำดโรคพิษสุนััขบ้ำ(
ภำยใต้โครางำรสัตว์ปลอด
โร ค (ค นั ป ล อ ด ภั ย จ ำ ง
โครางำรโรคพิษสุนััขบ้ำ( 

1,800 1,800 เฉพำะเจำะจา นัำยศังดิ์นัรินัทร์(ธรำดลวิศิษฎ ์ 1,800 นัำยศังดิน์ัรินัทร์(ธรำดลวิศิษฎ์ 1,800 รำคำทีเ่หมำะสม 
สืบรำคำจำง
ท้อาตลำด 

39/2563 
12(มิ.ย.(63 

11. จ้ำาเหมำบริงำรบ ำรุารังษำ
เค รื่อ าป รับ อำงำศ (ขอา
ศพด.(อบต.ตลิ่ าชันั(ยี่ห้ อ(
Star Air จ ำนัวนั(16(เครื่อา 

6,400 6,400 เฉพำะเจำะจา นัำาวิรำวัลย(์สวนัสา่ำ 6,400 นัำาวิรำวัลย(์สวนัสา่ำ 

 
6,400 รำคำทีเ่หมำะสม 

สืบรำคำจำง
ท้อาตลำด 

40/2563 
26(มิ.ย.(63 

 


