
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
เรื่อง     ประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนกันยายน  2562 

………………………………………………………………. 

          ด้ วยองค์การบริหารส่ วนต าบลตลิ่ งชัน   ได้ด า เนินการจัดซื้ อจัดจ้ างประจ าเดือน กันยายน                                                                                                 
2562  จ านวน 29 รายการ  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ถึงผลการพิจารณาการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจ าเดือนกันยายน 2562 จึง
ได้จัดรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งแนบมาพร้อมนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

          จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน           

                                  ประกาศ   ณ  วันที่  10   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

                                              ชัยวุฒิ แก้วอย่างดี   
                                                                    ( นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี )   
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  10   เดือน  ตุลาคม 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. จัด ซื้ อ วั ส ดุ ค อมพิ ว เตอร์ 
(ก อ ง ค ลั ง )  จ ำ น ว น  2 
รำยกำร  

16,430  - เฉพำะเจำะจง 
 

บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร ์
โดยนำยสรำวธุ ดำรำสุริยงค์ 

ผู้รับมอบอ ำนำจ 
 

16,430 บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 
โดยนำยสรำวุธ ดำรำสุริยงค์ 

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

16,430 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

52/2562 
2 ก.. 62 

2. จั ด ซื้ อ ห มึ ก เค รื่ อ ง ถ่ ำ ย
เอกสำร Canon Toner IR 
2004/2204 จ ำ น ว น  3 
กล่อง 

5,070 - เฉพำะเจำะจง 
 

บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร ์
โดยนำยสรำวธุ ดำรำสุริยงค์ 

ผู้รบัมอบอ ำนำจ 
 

5,070 บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 
โดยนำยสรำวุธ ดำรำสุริยงค์ 

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

5,070 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

 

53/2562 
5 ก.ย. 62 

3. จัดซื้อโทรทัศน์ L.E.D. ให้กับ
ศพด.บ้ำนหน้ำเขำวัด 

7,900 - เฉพำะเจำะจง บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร ์
โดยนำยสรำวธุ ดำรำสุริยงค์ 

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

7,900 บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 
โดยนำยสรำวุธ ดำรำสุริยงค์ 

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

7,900 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

54/2562 
6 ก.ย. 62 

4. จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน (แผน
บริหำรทั่วไป) จ ำนวน 14 
รำยกำร 

8,428 - เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนบูรพำเครื่องเขียน 
นำยประเสริฐ รจนำวิจิตร 

8,428 ร้ำนบูรพำเครื่องเขียน 

นำยประเสริฐ รจนำวิจิตร 
8,428 รำคำที่เหมำะสม 

สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

55/2562 
6 ก.ย. 62  

 
5. จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 

จ ำนวน 5 รำยกำร 
5,295 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนบูรพำเครื่องเขียน 

นำยประเสริฐ รจนำวิจิตร 
5,295 ร้ำนบูรพำเครื่องเขียน 

นำยประเสริฐ รจนำวิจิตร 
5,295 รำคำที่เหมำะสม 

สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

56/2562 
6 ก.ย. 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. จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ส ำ นั ก ง ำ น
(แผนงำนสังคมสงเครำะห์) 
จ ำนวน 1 รำยกำร 

10,000 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนบูรพำเครื่องเขียน 
นำยประเสริฐ รจนำวิจิตร 

10,000 ร้ำนบูรพำเครื่องเขียน 

นำยประเสริฐ รจนำวิจิตร 
10,000 รำคำที่เหมำะสม 

สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

57/2562 
6 ก.ย. 62 

7. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(ส ำนักปลัด)  

4,900 - เฉพำะเจำะจง บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร ์
โดยนำยสรำวธุ ดำรำสุริยงค์ 

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

4,900 บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 
โดยนำยสรำวุธ ดำรำสุริยงค์ 

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

4,900 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

58/2562 
9 ก.ย. 62 

8. จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ส ำ นั ก ง ำ น 
(ส ำนักปลัด) 

350 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนบูรพำเครื่องเขียน 
นำยประเสริฐ รจนำวิจิตร 

350 ร้ำนบูรพำเครื่องเขียน 

นำยประเสริฐ รจนำวิจิตร 
350 รำคำที่เหมำะสม 

สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

59/2562 
9 ก.ย. 62 

9. จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ส ำ นั ก ง ำ น 
(ส ำนักปลัด) 

4,790 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนบูรพำเครื่องเขียน 
นำยประเสริฐ รจนำวิจิตร 

4,790 ร้ำนบูรพำเครื่องเขียน 

นำยประเสริฐ รจนำวิจิตร 
4,790 รำคำที่เหมำะสม 

สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

60/2562 
9 ก.ย. 62 

10. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 
18 รำยกำร 

2,790 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ.เอส.กำรไฟฟ้ำ 
น.ส.กมลวรรณ วัฒนสกุลพงศ์ 

2,790 ร้ำนเอ.เอส.กำรไฟฟ้ำ 
น.ส.กมลวรรณ วัฒนสกุลพงศ์ 

2,790 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

61/2562 
12 ก.ย. 62 

11. จัดซื้อวัสดุกำรแพทย์ 720 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนขิมเภสัช 
นำงแดลดำ เทพทอง 

720 ร้ำนขิมเภสัช 
นำงแดลดำ เทพทอง 

720  รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

62/2562 
12 ก.ย. 62 

12. จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน (กอง
(กองคลั ง ) จ ำน วน  21 
รำยกำร 

20,000 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนบูรพำเครื่องเขียน 
นำยประเสริฐ รจนำวิจิตร 

20,000 ร้ำนบูรพำเครื่องเขียน 

นำยประเสริฐ รจนำวิจิตร 
20,000 รำคำที่เหมำะสม 

สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

63/2562 
18 ก.ย. 62 

13. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(ก อ งค ลั ง )  จ ำ น ว น  3 
รำยกำร) 

14,950 - เฉพำะเจำะจง บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร ์
โดยนำยสรำวธุ ดำรำสุริยงค์ 

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

14,950 บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 
โดยนำยสรำวุธ ดำรำสุริยงค์ 

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

14,950 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

64/2562 
18 ก.ย. 62 

14. จั ด ซื้ อ ค รุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง
ระบบอินเตอร์เน็ต 

40,000 - เฉพำะเจำะจง บริษัท ท.ีโอ.ที จ ำกัด (มหำชน) 40,000 บริษัท ที.โอ.ที จ ำกัด (มหำชน) 40,000 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

65/2562 
18 ก.ย. 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 

15. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 2 
รำยกำร 

199,180 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ.เอส.กำรไฟฟ้ำ 
น.ส.กมลวรรณ วัฒนสกุลพงศ์ 

199,180 ร้ำนเอ.เอส.กำรไฟฟ้ำ 
น.ส.กมลวรรณ วัฒนสกุลพงศ์ 

199,180 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

66/2562 
19 ก.ย. 62 

16. จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำย 
จ ำนวน 2 รำยกำร 

2,850 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนบูรพำเครื่องเขียน 
นำยประเสริฐ รจนำวิจิตร 

2,850 ร้ำนบูรพำเครื่องเขียน 

นำยประเสริฐ รจนำวิจิตร 
2,850 รำคำที่เหมำะสม 

สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

67/2562 
19 ก.ย. 62 

17. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(แผนงำนกำรเกษตร) 

7,850 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนบูรพำเครื่องเขียน 
นำยประเสริฐ รจนำวิจิตร 

7,850 ร้ำนบูรพำเครื่องเขียน 

นำยประเสริฐ รจนำวิจิตร 
7,850 รำคำที่เหมำะสม 

สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

68/2562 
20 ก.ย. 62 

18. จ้ำงเช่ำพื้นที่เว็บไซต์และ
บ ริ ก ำ ร สื่ อ ส ำ ร แ ล ะ
โทรคมนำคม 

10,000 - เฉพำะเจำะจง บจก.ซี.เจ.เวิลด์ คอมมิวนิเคชัน่ 
นำยพิเชษฐ์ บุญจูง 

10,000 บจก.ซี.เจ.เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น 
นำยพิเชษฐ์ บุญจูง 

10,000 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

43/2562 
2 ก.ย. 62 

19. จ้ำงก ำจัดปลวกของศพด.
ปลักปลำ 

20,000 - เฉพำะเจำะจง บจก.เพลทก์ำร์ด สุรำษฏรธ์ำน ี
นำยนัฐพงศ์ เพ็ชรพรรณี 

20,000 บจก.เพลท์กำร์ด สุรำษฎร์ธำน ี
นำยนัฐพงศ์ เพ็ชรพรรณ ี

20,000 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

44/2562 
16 ก.ย. 62 

20. จ้ำงซ่อมสร้ำงถนนคสล.
ภำยในต ำบล ม.5,6,7 

484,701 484,701.24 เฉพำะเจำะจง หจก.ช.รัตนภัทร 
นำงชุติกำญจน์ มะยะเฉียว 

484,000 หจก.ช.รัตนภัทร 
นำงชุติกำญจน์ มะยะเฉียว 

484,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
รำคำต่ ำสุด 

23/2562 
9 ก.ย. 62 

21. จ้ำงก่อสร้ำงถนนคสล.สำย
บ้ำนนำนสุทิพย์ – น้ ำตก
สุนันทำ ม.7 

484,000 485,778.06 เฉพำะเจำะจง หจก.ข.รัตนภัทร 
นำงชุติกำญจน์ มะยะเฉียว 

484,000 หจก.ช.รัตนภัทร 
นำงชุติกำญจน์ มะยะเฉียว 

484,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
รำคำต่ ำสุด 

24/2562 
19 ก.ย. 62 

22. จ้ำงก่อสร้ำงระบบประปำ
หมู่บ้ำนแบบหอถังขนำด 
20 ลบ.ม. รูปถังแชมเปญ 
ม.5 

1,321,000 1,273,000 e-bidding หจก.ฐำกูร 2006 วิศวกรรม 
นำยสนั่น นิลอำญำ 

838,000 หจก.ฐำกูร 2006 วิศวกรรม 

นำยสนั่น นิลอำญำ 
838,000 มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนและ
รำคำต่ ำสุด 

25/2562 
23 ก.ย. 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 

23. จ้ำงก่อสร้ำงถนนคสล.บ้ำน
นำยขุ้ย  – บ้ ำนนำยเชย  
ม.4 

136,000 137,055.98 เฉพำะเจำะจง บจก.นพวิทย์กำรโยธำ 
นำยนพรัตน์ คงมีชัย 

136,000 บจก.นพวิทย์กำรโยธำ 
นำยนพรัตน์ คงมีชัย 

136,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
รำคำต่ ำสุด 

26/2562 
23 ก.ย. 62 

24. จ้ำงก่อสร้ำงถนนคสล.บ้ำน
นำยเสิน – สะพำนสูง ม.6 

293,000 294,002.73 เฉพำะเจำะจง บจก.นพวิทย์กำรโยธำ 
นำยนพรัตน์ คงมีชัย 

293,000 บจก.นพวิทย์กำรโยธำ 
นำยนพรัตน์ คงมีชัย 

293,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
รำคำต่ ำสุด 

27/2562 
23 ก.ย. 62 

25. จ้ำงก่อสร้ำงถนนคสล.สำย
ปลักเปลี้ย – ก ำโหม ม.3 

484,000 485,778.06 เฉพำะเจำะจง บจก.สินแสงจนัทร์ แอสฟทัติก 

นำยนิคม  เขยีวจันทร์ 
484,000 บจก.สินแสงจันทร์ แอสฟัทติก 

นำยนิคม เขียวจันทร์ 
484,000 มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนและ
รำคำต่ ำสุด 

28/2562 
25 ก.ย. 62 

26. จ้ำงก่อสร้ำงถนนคสล.สำย
สำมแยกวิชิต – ศำลำฤำษี 
ม.9 

484,000 485,778.06 เฉพำะเจำะจง หจก.ช.รัตนภัทร 
นำงชุติกำรญจน์ มะยะเฉยีว 

484,000 หจก.ช.รัตนภัทร 
นำงชุติกำญจน์ มะยะยเฉียว 

484,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
รำคำต่ ำสุด 

29/2562 
25 ก.ย. 62 

27. จ้ำงก่อสร้ำงถนนคสล.สำย
ก ำโหม – นำยสุมล ม.3 

484,000 485,778.06 เฉพำะเจำะจง บจก.นพวิทย์กำรโยธำ 
นำยนพรัตน์ คงมีชัย 

484,000 บจก.นพวิทย์กำรโยธำ 
นำยนพรัตน์ คงมีชัย 

484,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
รำคำต่ ำสุด 

30/2562 
25 ก.ย. 62 

28. จ้ำงก่อสร้ำงถนนคสล.สำย
บ้ำนนำยแท่น-บ้ำนนำยสม
มุ่ง ม.4 

484,000 485,779.29 เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยวัฒนำกำรก่อสร้ำง 
นำยศุภชยั รื่นสุข 

484,000 หจก.ชัยวัฒนำกำรก่อสร้ำง 
นำยศุภชัย  รื่นสุข 

484,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
รำคำต่ ำสุด 

31/2562 
26 ก.ย. 62 

29. จ้ ำ ง ซ่ อ ม แ ซ ม
สำธำรณู ป โภ คภ ำย ใน
ต ำบล ม1,6 

209,352 212,736.21 เฉพำะเจำะจง หจก.ช.รัตนภัทร 
นำงชุติกำรญจน์ มะยะเฉยีว 

209,000 หจก.ช.รัตนภัทร 
นำงชุติกำญจน์ มะยะยเฉียว 

209,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
รำคำต่ ำสุด 

32/2562 
30 ก.ย. 62 

                                                                                                    
 


