
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
เรื่อง     ประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนมกราคม  2560 

………………………………………………………………. 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนมกราคม  2560  
จ านวน  13 รายการ  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ  ถึงผลการพิจารณาการจัดซื้อ     
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน   อ าเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าเดือนมกราคม  2560
จึงได้จัดรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งแนบมาพร้อมนี้ 

          จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน           

                                  ประกาศ    ณ     วันที่  3   เดือน มกราคม  พ.ศ.  2560 

       ชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี 

                                                                    ( นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี ) 
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  3  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 
 

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. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส าหรบั
เล่นเกมส์ กิจกรรมวันเด็ก 

8,235 - ตกลงราคาซื้อ ร้านบูรพาเครื่องเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนาวจิิตร 

8,235 ร้านบูรพาเครื่องเขียน 
โดยนายประเสริฐ 

รจนาวิจิตร 

8,235 ราคาที่
เหมาะสม 

 

1/2560 
11  ม.ค 60 

2. จัดซื้อของรางวัลส าหรับ
กิจกรรมวันเด็ก 

31,650 - ตกลงราคาซื้อ นางยุพิน  เอียดแก้ว 
 

31,650 นางยุพิน  เอียดแก้ว 31,650 ราคาที่
เหมาะสม 

 

2/2560 
11 ม.ค 60 

3. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง 
ระบบดิจติอล จ านวน       
1 ตัว 

10,000 - ตกลงราคาซื้อ บจก.เอส.พี.เอ.
คอมพิวเตอร ์

โดยนายสุรศักดิ์  อนุตรเศรษฐ 

9,690 บจก.เอส.พี.เอ.
คอมพิวเตอร์ 

โดยนายสุรศักดิ์  
อนุตรเศรษฐ 

9,690 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

3/2560 
25 ม.ค 60 

4. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง 
ระบบดิจติอล จ านวน       
2 ตัว 

12,000 - ตกลงราคาซื้อ บจก.เอส.พี.เอ.
คอมพิวเตอร ์

โดยนายสุรศักดิ์  อนุตรเศรษฐ 

10,180 บจก.เอส.พี.เอ.
คอมพิวเตอร์ 

โดยนายสุรศักดิ์  
อนุตรเศรษฐ 

10,180 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

4/2560 
25 ม.ค 60 

 5. จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบ
ใช้กระดาษธรรมดา จ านวน 
1 ตัว 

18,000 - ตกลงราคาซื้อ บจก.เอส.พี.เอ.
คอมพิวเตอร ์

โดยนายสุรศักดิ์  อนุตรเศรษฐ 

13,900 บจก.เอส.พี.เอ.
คอมพิวเตอร์ 

โดยนายสุรศักดิ์  
อนุตรเศรษฐ 

13,900 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

5/2560 
25 ม.ค 60 

6. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 
จ านวน 1 เครื่อง 

17,000 - ตกลงราคาซื้อ บจก.เอส.พี.เอ.
คอมพิวเตอร ์

โดยนายสุรศักดิ์  อนุตรเศรษฐ 

17,000 บจก.เอส.พี.เอ.
คอมพิวเตอร์ 

โดยนายสุรศักดิ์  
อนุตรเศรษฐ 

17,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

6/2560 
25 ม.ค 60 
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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 

7. จัดจ้างท าป้ายไวนิล
ประชาสมัพันธ์โครงการ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 
2560 จ านวน 3 ผืน    

1,296 - ตกลงราคาจ้าง บจก.โฟร์คลัเลอร์อินเตอร์
กราฟฟิก 

1,296 บจก.โฟร์คลัเลอร์
อินเตอร์กราฟฟิก 

1,296 ราคาที่
เหมาะสม 

15/2560 
5  ม.ค. 60 

8. จัดเหมาเช่าเวทีพร้อม
เครื่องเสยีงและตกแต่งเวที 
โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ ปี 2560    

16,000 - ตกลงราคาจ้าง นางจันทนา  เดชพรหม 16,000 นางจันทนา      
เดชพรหม 

16,000 ราคาที่
เหมาะสม 

16/2560 
11  ม.ค. 60 

9. จัดจ้างเช่าเต้นท์ขนาดใหญ่
กว้าง 13 ม. ยาว 30 ม. 
และเช่าเต้นท์ขนาด 5 ม. 
ยาว 8 ม. กิจกรรมวันเด็ก 

33,000 - ตกลงราคาจ้าง ร้านสุวด ี
โดยนายสุเมธ  ปานสังข์ 

33,000 ร้านสุวดี 
โดยนายสุเมธ       

ปานสังข์ 

33,000 ราคาที่
เหมาะสม 

17/2560 
11  ม.ค. 60 

10. จัดจ้างประกอบอาหาร
กลางวันและเครื่องดื่ม 
กิจกรรมวันเด็กปี 2560 

25,200 - ตกลงราคาจ้าง นางจันทนา  เดชพรหม 25,200 นางจันทนา      
เดชพรหม 

25,200 ราคาที่
เหมาะสม 

18/2560 
11  ม.ค. 60 

11. โครงการก่อสร้างขุดร่อง
ระบายน้ า เพื่อลดปญัหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน ม.1 เนื่องจาก
น้ าท่วมขัง 
 

8,400 8,400 ตกลงราคาจ้าง หจก.ธวัชดีเวลลอปเมนท์ 
โดยนางบุญมี พิธีการ 

8,400 หจก.ธวัชดีเวลลอป
เมนท์ 

โดยนางบุญมี พิธกีาร 

8,400 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน  

19/2560 
13  ม.ค. 60 

 

 

 

 

 

 



 

-3- 

 

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 

12. โครงการขุดคูระบายน้ า 
พร้อมวางท่อระบายน้ า
คลล. เพื่อแก้ปญัหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่หมู่ท่ี 1 
 

73,000 73,000 ตกลงราคาจ้าง หจก.ธวัชดีเวลลอปเมนท์ 
โดยนางบุญมี พิธีการ 

72,000 หจก.ธวัชดีเวลลอป
เมนท์ 

โดยนางบุญมี พิธกีาร 

72,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน  

20/2560 
30  ม.ค. 60 

13. จัดจ้างท าป้ายไวนิล
ประชาสมัพันธ์การจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานท่ี จ านวน  
1 ป้าย 
 

432 - ตกลงราคาจ้าง นายสมชาย  สลาม 432 นายสมชาย  สลาม 432 ราคาที่
เหมาะสม 

21/2560 
30  ม.ค. 60 

 
 


