
 
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
เร่ือง  ประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือนมีนาคม 2563 

………………………………………………………………. 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน   ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนมีนาคม 2563      
จ านวน 18 รายการ  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ  ถึงผลการพิจารณาการจัดซื้อ                
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน  อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าเดือนมีนาคม 2563 จึงได้
จัดรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งแนบมาพร้อมนี้ 

          จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยท่ัวกัน           

                                  ประกาศ   ณ   วันท่ี    8   เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

              ชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี 
                                                                    (นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี)   
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่   8  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2563 

ล ำดับ
ที่ 

งำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง 
วงเงินที่จะ
ซื้อ/จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง 

รำยชื่อ กำรพิจำรณำคัดเลือก เหตุผล
คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และ
วันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซื้อ/จ้ำง 

ผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ที่ได้รับกำร
คัดเลือก 

รำคำ 

1. จัดซื้ อ วัส ดุค อม พิ วเตอ ร์ 
หมึก  OKI (แผนงานเคหะ
และชุมขน) จ านวน 3 กล่อง 

7,050 7,050 เฉพาะเจาะจง 
 

บจก.พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส 
โดยนายโอฬาร มิตรแก้ว 

ผู้รับมอบอ านาจ 

7,050 บจก.พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด ์เซอร์วิส 
โดยนายโอฬาร มิตรแก้ว 

ผู้รับมอบอ านาจ 

7,050 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

23/2563 
2 ม.ีค. 63 

2. จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ส า นั ก ง า น 
(แผนงานเคหะและชุมชน) 
จ านวน 15 รายการ 

5,282 5,282 เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนาวิจิตร 

5,282 ร้านบูรพาเครื่องเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนาวิจิตร 

5,282 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

24/2563 
2 มี.ค. 63 

3. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(โน๊ตบุ๊ค) จ านวน 1 เคร่ือง 
(แผนงานเคหะและชุมชน)   

20,500 20,500 เฉพาะเจาะจง 
 

บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวแตอร์ 
โดยนายวิศรุต  ประเสริฐด า 

ผู้รับมอบอ านาจ 

20,500 บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 
โดยนายวิศรุต ประเสริฐด า 

ผู้รับมอบอ านาจ 

20,500 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

  25/2563 
 4 มี.ค. 63 

4. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 
4 รายการ 

2,014 2,014 เฉพาะเจาะจง หจก.จี.พี.เอส.โปรดักส์ ซัพพลาย 
โดยน.ส.วิจิตนาวัน กังเซ่ง 

2,014 หจก.จี.พี.เอส.โปรดักส์ ซัพพลาย 
โดยน.ส.วิจิตนาวัน กังเซ่ง 

2,014 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

26/2563 
 6 มี.ค. 63 

5. จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ส า นั ก ง า น 
(แผนงานการศึกษา) จ านวน 
22 รายการ 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนาวิจิตร 

20,000 ร้านบูรพาเครื่องเขียน 

โดยนายประเสริฐ รจนาวิจิตร 
20,000 ราคาที่เหมาะสม 

สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

27/2563 
 12 มี.ค. 63 

6. จัดซื้ อค รุภัณ ฑ์ส านักงาน 
(แผนงานเคหะและชุมชน) 
จ านวน 2 รายการ 

6,700 6,700 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนาวิจิตร 

6,700 ร้านบูรพาเครื่องเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนาวิจิตร 

6,700 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

28/2563 
 16 มี.ค. 63 
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ล ำดับ
ที่ 

งำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง 
วงเงินที่จะ
ซื้อ/จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง 

รำยชื่อ กำรพิจำรณำคัดเลือก 
เหตุผล
คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และ
วันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซื้อ/จ้ำง 

ผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ที่ได้รับกำร
คัดเลือก 

รำคำ 

7. จั ดซื้ อ อุ ป กรณ์ ป ระป า
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสวนจันทร์ จ านวน 8 
รายการ 

2,000.90 2,000.90 เฉพาะเจาะจง บจก.พรพนา คอนสตรัคช่ัน 
โดยนางสาวพรอุมา สมาคม 

2,000.90 บจก.พรพนา คอนสตรัคชั่น 
โดยนางสาวพรอุมา สมาคม 

2,000.90 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

29/2563 
24 มี.ค. 63 

8. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดท า
หน้ากากอนามัย (งบอุด
หนุดทั่วไป) 

32,085 32,085 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนาวิจิตร 

32,085 ร้านบูรพาเครื่องเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนาวิจิตร 

32,085 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

30/2563 
24 มี.ค. 63 

9. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ
ใ ช้ ใ น ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบั ติการจัดท าหน้ากา
อนามัย จ านวน 9 รายการ 
ตามโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการรณรงค์ป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ โรคติด
เช้ือไวรัส COVID-19 

28,692 28,692 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนาวิจิตร 

28,692 ร้านบูรพาเครื่องเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนาวิจิตร 

28,692 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

31/2563 
24 มี.ค. 63 

10. จ้างซ่อมแซมเค ร่ืองพ่น
ห ม อก ค วัน  จ าน วน  2 
เคร่ือง 

12,900 12,900 เฉพาะเจาะจง ร้านเพรสซิเดนท์ซัพพลาย 
โดยนายปฎิเวช เรืองหิรัญ 

12,900 ร้านเพรสซิเดนท์ซัพพลาย 
โดยนายปฎิเวช เรืองหิรัญ 

12,900 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

23/2563 
9 มี.ค. 63 

11. จ้างที่ปรึกษาส ารวจความ
พึ งพ อ ใจขอ งผู้ รับ ก า ร
บริการจาก อบต.ตลิ่งชัน 
ประจ าปี 2563 

25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาวลัยลักษณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ดร.อมรศักดิ์ สวัสด ี

ผู้รับมอบอ านาจ 

25,000 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.อมรศักดิ์  สวัสด ี

ผู้รับมอบอ านาจ 

25,000 ราคาที่เหมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

24/2563 
18 มี.ค. 63 

12. จ้างก่อสร้างบุกเบิกถนน
ดินลูกรัง สายป่ายาง หมู่ที่ 
1 

464,000 461,773.94 เฉพาะเจาะจง บจก.ป.นครศรี การช่าง 
โดยนางสาวเจนจิรา ชุมมะ 

460,000 บจก.ป.นครศรี การช่าง 
โดยนางสาวเจนจิรา ชุมมะ 

460,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสุด 

7/2563 
3 มี.ค. 63 



-3- 

ล ำดับ
ที่ 

งำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง 
วงเงินที่จะ
ซื้อ/จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง 

รำยชื่อ กำรพิจำรณำคัดเลือก เหตุผล
คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และ
วันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซื้อ/จ้ำง 

ผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ที่ได้รับกำร
คัดเลือก 

รำคำ 

13. จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
เข้าน้ าตกสุนันทา หมู่ที่ 8 

499,500 499,803 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ช.รัตนภัทร 

โดยนางชตุิกาญจน์ มะยะเฉียว 
 

499,000 หจก.ช.รัตนภัทร 
โดยนางชุติกาญจน์ มะยะเฉียว 

499,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสุด 

8/2563 
10 มี.ค. 63 

14. จ้างก่อสร้างถนนคสล.สาย
ก าโหม-นายข า หมู่ที่ 3 

427,000 429,135.26 เฉพาะเจาะจง บจก.นพวิทย์การโยธา 
โดยนายนพรัตน์ คงมีชัย 

427,000 บจก.นพวิทย์การโยธา 
โดยนายนพรัตน์ คงมีชัย 

427,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสุด 

9/2563 
11 มี.ค. 63 

15. จ้างก่อสร้างถนนคสล.สาย
บ้ านนายสุทิพ ย์ – น้ าตก
สุนันทา หมู่ที่ 7 

484,000 486,315.10 เฉพาะเจาะจง บจก.นพวิทย์การโยธา 
โดยนายนพรัตน์ คงมีชัย 

483,000 บจก.นพวิทย์การโยธา 
โดยนายนพรัตน์ คงมีชัย 

483,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสุด 

10/2563 
13 มี.ค. 63 

16. จ้างก่อสร้างถนนคสล.สาย
บ้านนายเสิน – สะพานสูง 
หมู่ที่ 6 

484,000 486,315.10 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยวัฒนาการก่อสร้าง 
โดยนายศุภชัย รื่นสุข 

484,000 หจก.ชัยวัฒนาการก่อสร้าง 
โดยนายศุภชัย รื่นสุข 

484,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสุด 

11/2563 
24 มี.ค. 63 

17. จ้างจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของอบต.
ตลิ่งชัน ระยะที่ 2 ประจ าปี 
2563 

460,000 460,000 เฉพาะเจาะจง นายขจรพล จามจุรี 
 

450,000 นายขจรพล จามจุรี 450,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสุด 

12/2563 
25 มี.ค. 63 

18. จ้างก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบหอถังสูงขนาด 
20 ลบ.ม. รูปทรงแชมเปญ 
หมู่ที่ 4 

983,000 981,516.15 e-bidding หจก.ฐากูร 2006 วิศวกรรม 
โดยนายสนั่น นิลอาญา 

ผู้รับมอบอ านาจ 

689,000 หจก.ฐากูร 2006 วิศวกรรม 
โดยนายสนั่น นิลอาญา 

ผู้รับมอบอ านาจ 

689,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสุด 

13/2563 
26 มี.ค. 63 

 

 
 

 
 


