
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
เรื่อง     ประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนมิถุนายน  2562 

………………………………………………………………. 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่ งชัน   ได้ด า เนินการจัดซื้อจัดจ้ างประจ า เดือนมิถุนายน                                                                                                 
2562  จ านวน 7 รายการ  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ถึงผลการพิจารณาการจัดซื้อจัด
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 จึงได้
จัดรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งแนบมาพร้อมนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

          จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน           

                                  ประกาศ   ณ   วันที่  11  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  

                                                                       ชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี     

                                                                    ( นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี )   
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  11   เดือน  กรกฎาคม 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. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องสแกนเนอร์) ส ำนัก
ปลัด จ ำนวน 1 เครื่อง 

2,990  - เฉพำะเจำะจง 
 

บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร ์
โดยนำยสรำวธุ ดำรำสุริยงค์ 

ผู้รับมอบอ ำนำจ 
 

2,990 บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 
โดยนำยสรำวุธ ดำรำสุริยงค์ 

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

2,990 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

37/2562 
6 มิ.ย. 62 

2. จัดซื้ อ วั สดุ คอมพิ ว เ ตอร์ 
( ก อ ง ค ลั ง )  จ ำ น ว น  2 
รำยกำร 

7,660 - เฉพำะเจำะจง 
 

บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร ์
โดยนำยสรำวธุ ดำรำสุริยงค์ 

ผู้รับมอบอ ำนำจ 
 

7,660 บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 
โดยนำยสรำวุธ ดำรำสุริยงค์ 

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

7,660 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

 

38/2562 
7 ม.ิย. 62 

3. จัดซื้ อ โต๊ ะหมู่บูชำ  ชุด 7 
จ ำนวน 2 รำยกำร 

5,500 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนละมัย 5,500 ร้ำนละมัย 5,500 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

39/2562 
17 มิ.ย. 62 

4. จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์ ช นิ ด
เลเซอร์หรือชนิด LED ขำว
ด ำ ชนิด Network แบบท่ี 1 

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 

40/2562 
19 มิ.ย. 62  
 

5. จัดซื้ออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบ
อเนกประสงค์ Smart oart 
Reader จ ำนวน 3 เครื่อง 

2,100 - เฉพำะเจำะจง บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร ์
โดยนำยสรำวธุ ดำรำสุริยงค์ 

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

2,100 บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 
โดยนำยสรำวุธ ดำรำสุริยงค์ 

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

2,100 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

41/2562 
19 มิ.ย. 62 

 

 



 
-2- 

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. จัดซื้อหลอดไฟให้กับศูนย์
พัฒน ำ เ ด็ ก  จ ำ น วน  2 
รำยกำร 

5,250 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ.เอส.กำรไฟฟ 
โดยน.ส.กมลวรรณ วัฒนสกุลพงค์ 

 

5,250 ร้ำนเอ.เอส.กำรไฟฟ 
โดยน.ส.กมลวรรณ วัฒนสกุลพงค์ 

 

5,250 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

42/2562 
28 มิ.ย. 62 

7. จัดซื้ออำหำรเสริม (นม) 
โ ร ง เ รี ย น  ภ ำค เ รี ย นที่ 
1/2562 

615,220.32 - เฉพำะเจำะจง บจก.นครแดรี่พลัส 
โดยนำยกิตติธชั อนันตเสรวีิทยำ 

615,220.32 บจก.นครแดรี่พลัส 
โดยนำยกิตติธัช อนันตเสรีวิทยำ 

615,220.32 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

3/2562 
19 มิ.ย. 62 
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ล ำดับ งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อ กำรพิจำรณำคัดเลือก เหตุผล เลขที่และ



ที ่ ซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับกำร
คัดเลือก 

รำคำ คัดเลือก
โดยสังเขป 

วันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือ/จ้ำง 

10. จ้ ำ ง เ ต รี ย มสนำ มกี ฬ ำ
โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำน
ยำเสพติด ตลิ่งชันคัพ ครั้ง
ที่ 18 ประจ ำปี 2562  

12,200 - เฉพำะเจำะจง นำยสุนันท์ คงช่วย 12,200 นำยสุนันท์ คงช่วย 12,200 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

35/2562 
17 เม.ย. 62 

11. จ้ำงเหมำเช่ำเครื่องเสียง 
เ ต็ น ท์  พ ร้ อ ม เ ก้ ำ อี้ 
โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำน
ยำเสพติด ตลิ่งชันคัพ ครั้ง
ที่ 18 ประจ ำปี 2562  

24,800 - เฉพำะเจำะจง นำยอุธร รอดภยั 24,800 นำยอุธร รอดภยั 24,800 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

36/2562 
17 เม.ย. 62 

12. จ้ำง เหมำบริกำรบุคคล
ปฏิบัติงำนไฟฟ้ำสำธำรณะ
ของอบต.ตลิ่งชัน จ ำนวน 
1 อัตรำ 

57,500 - เฉพำะเจำะจง นำยสมบรูณ์ สมเก่ำ 57,500 นำยสมบรูณ์ สมเก่ำ  57,500 รำคำที่เหมำะสม 
สืบรำคำจำก
ท้องตลำด 

37/2562 
30 เม.ย. 62 

13. จ้ำงก่อสร้ำงถนนคสล.สำย
บ้ำนนำยเสิน-สะพำนสูง 
หมู่ที่ 6 

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

490,700 บจก.นพวิทย์กำรโยธำ 
โดยนำยนพรัตน์ คงมีชัย 

490,700 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
รำคำต่ ำสุด 

10/2562 
2 เม.ย. 62 

14. จ้ำงก่อสร้ำงถนนคสล.สำย
ชะอม – เจ็ดหลุม หมู่ที่ 1 

491,000 499,165.29 เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยวัฒนำกำรก่อสร้ำง 

โดยนำยศภุชัย รื่นสุข 
490,000 หจก.ช.รัตนภัทร 

โดยนำงชุติกำญจน์ มะยะเฉียว 
490,000 มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนและ
รำคำต่ ำสุด 

11/2562 
29 เม.ย. 62 

 


