
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
เรื่อง     ประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนมีนาคม  2562 

………………………………………………………………. 

          ด้ วยองค์การบริหารส่ วนต าบลตลิ่ งชัน   ได้ด า เนิ นการจัดซื้ อจัดจ้ างประจ าเดื อน มีนาคม                                                                                                   
2562  จ านวน 13 รายการ  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ถึงผลการพิจารณาการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจ าเดือนมีนาคม 2562 จึง
ได้จัดรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งแนบมาพร้อมนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

          จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน           

                                  ประกาศ   ณ   วันที่  5  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562  

                         ชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี 
                                                                    ( นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี )   
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  5   เดือน  เมษายน 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. จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน สมุดลง
เวลำปฏิบัติงำนรำชกำร ปก
เคลือบ 25 คน จ ำนวน 60 
เล่ม 

4,200  - เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนบูรพำเครื่องเขียน 
โดยนำยประเสริฐ รจนำวจิิตร 

4,200 ร้ำนบูรพำเครื่องเขียน 
โดยนำยประเสริฐ รจนำวิจิตร 

4,200 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

21/2562 
8 มี.ค. 62 

2. จัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง (แบตเตอรี่) 

8,484 - เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนสิชลแบตเตอรี่ 2 
โดยนำยนัฎฐไชย ซ่ือสัตย ์

8,484 ร้ำนสิชลแบตเตอร์ 2 
โดยนำยนัฎฐไชย ซื่อสัตย์ 

8,484 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

 

22/2562 
11 มี.ค. 62 

3. จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน (หมึก
เครื่องถ่ำยเอกสำร) จ ำนวน 
2 กล่อง 

7,400 - เฉพำะเจำะจง หจก.ไฮเทคออโตเมช่ัน
แอนด์เซอร์วิส 

โดยนำยสันติ เรือนเพ็ชร 

7,400 หจก.ไฮเทคออโตเมชั่น
แอนด์เซอร์วิส 

โดยนำยสันติ เรอืนเพช็ร 

7,400 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

23/2562 
11 มี.ค. 62 

4. จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
คอมพิ ว เตอร์  จ ำน วน  1 
เครื่อง (กองช่ำง) 

2,800 - เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนเพชรรัตน์คอมพิวเตอร์ 
โดยนำยวรรณะ เพชรรัตน ์

2,800 ร้ำนเพชรร้ตน์คอมพิวเตอร์ 
โดยนำยวรรณะ เพชรรัตน ์

2,800 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

26/2562 
13 มี.ค. 62  
 

5. จัดจ้ ำงท ำป้ ำยบอร์ดนั บ
คะแนนท่ีใช้ในหน่วยเลือกตั้ง
ส ำ ห รั บ เ ลื อ ก ตั้ ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
จ ำนวน 10 ชุด 

11,250 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนหมึกพิมพโ์ฆษณำ 
โดยน.ส.รัศมี รอบคอบ 

 

11,250 ร้ำนหมึกพิมพโ์ฆษณำ 
โดยน.ส.รัศมี รอบคอบ 

11,250 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

27/2562 
18 มี.ค. 62 
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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. จ้ ำ ง ซ่ อ ม บ ำ รุ ง รั ก ษ ำ
รถพยำบำล ทะเบียน กม
46 6 2  น ศ . ต ร ว จ เ ช็ ค
ระยะทำง 180,000 กม. 

5,239.34 - เฉพำะเจำะจง บจก.โตโยต้ำนครศรีธรรมรำช 
(สำขำสิชล) 

โดยน.ส.เนำวรัตน์ คงเพชร 
(ผู้รับมอบอ ำนำจ) 

 

5,239.34 บจก.โตโยต้ำนครศรีธรรมรำช 
(สำขำสิชล) 

โดยน.ส.เนำวรัตน์ คงเพชร 

(ผู้รับมอบอ ำนำจ) 

5,239.34 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

28/2562 
25 มี.ค. 62 

7. จ้ำงเหมำบริกำรงำนบันทึก
ข้อมูลและสำรสนเทศของ
ส ำนักปลัดอบต. 

69,000 - เฉพำะเจำะจง นำงสำวดุลยำพร คุณรักษ ์ 69,000 นำงสำวดุลยำพร คุณรกัษ์ 69,000 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

29/2562 
29 มี.ค. 62 

8. จ้ ำ ง เ ห ม ำ บ ริ ก ำ ร
บ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ค อ ม พิ ว เต อ ร์  เค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 
(ส ำนักปลัด) 

11,050 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพชรรัตน์คอมพิวเตอร์ 
โดยนำยวรรณะ เพชรรัตน ์

11,050 ร้ำนเพชรรัตน์คอมพิวเตอร์ 

โดยนำยวรรณะ เพชรรัตน ์
11,050 รำคำที่เหมำะสม 

สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

30/2562 
29 มี.ค 62 

9. จั ด ซื้ อ ค รุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 
จ ำนวน 2 รำยกำร 

52,000 - เฉพำะเจำะจง บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร ์
โดยนำยสรำวธุ ดำรำสุริยงค์ 

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

52,000 บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 
โดยนำยสรำวุธ ดำรำสุริยงค์ 

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

52,000 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

2/2562 
22 มี.ค. 62 
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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 

10. จ้ำงก่อสร้ำงถนนคสล.สำย
นำงเขียว-นำเพรง หมู่ที่ 1 

160,000 163,188.11 เฉพำะเจำะจง หจก.ช.รัตนภัทร 
โดยนำงชุตกิำญจน์ มะยะเฉนีว 

160,000 หจก.ข.รัตนภัทร 
โดยนำยชุติกำญจน์ มะยะเฉียว 

160,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
รำคำต่ ำสุด 

6/2562 
12 มี.ค. 62 

11. จ้ำงก่อสร้ำงถนนคสล.สำย
บ้ำนนำยประเสริฐ-บ้ำน
นำยหีด หมู่ที่ 9 

491,000 499,261.66 เฉพำะเจำะจง หจก.ข.รัตนภัทร 
โดยนำงชุตกิำญจน์ มะยะเฉียว 

490,500 หจก.ช.รัตนภัทร 
โดยนำงชุติกำญจน์ มะยะเฉียว 

490,500 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
รำคำต่ ำสุด 

7/2562 
15 มี.ค. 62 

12. จ้ำงก่อสร้ำงถนนคสล.สำย
บ้ ำนนำยสุ ทิ พย์ -น้ ำตก
สุนันทำ หมู่ที่ 7 

491,000 499,261.66 เฉพำะเจำะจง บจก.นพวิทย์กำรโยธำ 
โดยนำยนพรัตน์ คงมีชัย 

490,000 บจก.นพวิทย์กำรโยธำ 
โดยนำยนพรัตน์ คงมัย 

490,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
รำคำต่ ำสุด 

8/2562 
26 มี.ค. 62 

13. จ้ำงซ่อมแซมสำธำรณะ
ประโยชน์ จ ำนวน 8 สำย 

99,136.06 99,136.06 เฉพำะเจำะจง นำงพนิดำ บุญฤทธิ ์ 98,500 นำงพนิดำ บญุฤทธิ ์ 98,500 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
รำคำต่ ำสุด 

9/2562 
28 มี.ค. 62    

 


