
 
 

 

 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลตลิ่งชนั 
เรื่อง  ประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนเมษายน 2563 

………………………………………………………………. 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนเมษายน 2563      
จ านวน 17 รายการ  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ  ถึงผลการพิจารณาการจัดซื้อ                
จัดจ้างขององค์การบรหิารสว่นต าบลตลิง่ชัน  อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าเดือนเมษายน 2563 จึงได้
จัดรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งแนบมาพร้อมนี้ 

          จึงขอประกาศและประชาสมัพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกนั           

                                  ประกาศ   ณ   วันที่   13   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

               ชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี 

                                                                    ( นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี )   
                                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิง่ชัน 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันท่ี  13   เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง 
วงเงินท่ีจะ
ซื้อ/จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อ/จ้ำง 

รำยชื่อ กำรพิจำรณำคัดเลือก เหตุผล
คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซื้อ/จ้ำง 

ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก 

รำคำ 

1. จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า (ไฟฟ้าส่อง
ทางสาธารณะ) จ านวน 4 
รายการ 

16,900 16,900 เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านเอ.เอส.การไฟฟ้า 

โดยนางสาวกมลวรรณ วัฒนสกุลพงศ์ 
16,900 ร้านเอ.เอส.การไฟฟ้า 

โดยนางสาวกมลวรรณ วัฒนสกุลพงศ์ 
16,900 ราคาทีเ่หมาะสม 

สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

32/2563 
4 เม.ย. 63 

2. จัด ซ้ื อ วัสดุ ค อมพิ ว เต อร์ 
(ก อ ง ค ลั ง )  จ า น ว น  2 
รายการ 

4,880 4,880 เฉพาะเจาะจง 
 

บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 
โดยนายสราวุธ ดาราสุริยงค ์

ผู้รับมอบอ านาจ 

4,880 บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 
โดยนายสราวุธ ดาราสุริยงค ์

ผู้รับมอบอ านาจ 

4,880 ราคาทีเ่หมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

33/2563 
13 เม.ย. 63 

3. จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าให้กับศพด.
ส ว น จั น ท ร์  จ า น ว น  4 
รายการ   

1,306 1,306 เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านเอ.เอส.การไฟฟ้า 

โดยนางสาวกมลวรรณ วัฒนสกุลพงศ์ 
1,306 ร้านเอ.เอส.การไฟฟ้า 

โดยนางสาวกมลวรรณ วัฒนสกุลพงศ์ 
1,306 ราคาทีเ่หมาะสม 

สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

  34/2563 
13 เม.ย. 63 

4. จัด ซ้ือวัสดุ จัดท าหน้ากาก
อนามัย (เพิ่มเติม) จ านวน 2 
รายการ 

19,840 19,840 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนาวิจิตร 

19,840 ร้านบูรพาเครื่องเขียน 

โดยนายประเสริฐ รจนาวิจิตร 
19,840 ราคาทีเ่หมาะสม 

สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

35/2563 
14 เม.ย. 63 

5. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึก
เครื่องถ่ายเอกสาร) จ านวน 
3 กล่อง 

4,950 4,950 เฉพาะเจาะจง บจก.พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส 
โดยนายโอฬาร  มิตรแก้ว 

ผู้รับมอบอ านาจ 

4,950 บจก.พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส 
โดยนายโอฬาร  มิตรแก้ว 

ผู้รับมอบอ านาจ 

4,950 ราคาทีเ่หมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

36/2563 
15 เม.ย. 63 

6. จัดซ้ือเจลล้างมือแอลกอฮอล์
แบบไม่ต้องล้างออก จ านวน 
2 รายการ  

19,080 19,080 เฉพาะเจาะจง ร้านขิมเภสัช 
โดยนางแดลลดา เทพทอง 

19,080 ร้านขิมเภสัช 
โดยนางแดลลดา เทพทอง 

19,080 ราคาทีเ่หมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

37/2563 
17 เม.ย. 63 
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ล ำดับ
ท่ี 

งำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง 
วงเงินท่ีจะ
ซื้อ/จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อ/จ้ำง 

รำยชื่อ กำรพิจำรณำคัดเลือก 
เหตุผล
คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซื้อ/จ้ำง 

ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก 

รำคำ 

7. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 
(งาน บ ริ ห าร งาน ทั่ ว ไป ) 
จ านวน 15 รายการ 

9,570 9,570 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนาวิจิตร 

9,570 ร้านบรูพาเครื่องเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนาวิจิตร 

9,570 ราคาทีเ่หมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

38/2563 
24 เม.ย. 63 

8. จัด ซ้ือ วัสดุ ค อมพิ ว เต อร์ 
(ก อ ง ค ลั ง )  จ า น ว น  7 
รายการ 

14,150 14,150 เฉพาะเจาะจง บจก.พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส 
โดยนายโอฬาร  มิตรแก้ว 

ผู้รับมอบอ านาจ 

14,150 บจก.พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส 
โดยนายโอฬาร  มิตรแก้ว 

ผู้รับมอบอ านาจ 

14,150 ราคาทีเ่หมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

39/2563 
27 เม.ย. 63 

9. จ้างซ่อมแซมสาธารณูปโภค 
ภายในต าบล ม.3,8 

26,800 26,854.63 เฉพาะเจาะจง นางพนิดา บุญฤทธิ ์ 26,800 นางพนิดา บุญฤทธิ ์ 26,800 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสดุ 

25/2563 
3 เม.ย. 63 

10. จ้างบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน 
ทะ เบี ยน  กม  4662  นศ 
จ านวน 7 รายการ 

3,420.34 3,420.34 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้านครศรีฯ (สาขาสิชล) 
โดยนางสาวเนาวรัตน์ คงเพชร 

ผู้รับมอบอ านาจ 

3,420.34 บจก.โตโยต้านครศรีฯ (สาขาสิชล) 

โดยนางสาวเนาวรัตน์ คงเพชร 
ผู้รับมอบอ านาจ 

3,420.34 ราคาทีเ่หมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

26/2563 
13 เม.ย. 63 

11. จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์
และแผ่นป ระชาสัมพัน ธ์
(ใบปลิว) จ านวน 3 รายการ 
(COVID) 

29,364 29,364 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์นรินทร์ ธราดลวิศิษฎ ์ 29,364 นายศักดิน์รินทร์ ธราดลวิศิษฎ์ 

 
29,364 ราคาทีเ่หมาะสม 

สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

27/2563 
14 เม.ย. 63 

12. จ้ า ง บ า รุ ง รั ก ษ า แ ล ะ
ซ่ อ ม แ ซ ม ค รุ ภั ณ ฑ์
คอมพิ วเตอร์  หมาย เลข
ครุภัณฑ์ 416-61-0023 

3,750 3,750 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรรัตน์คอมพิวเตอร์ 
โดยนายวรรณะ เพชรรัตน์ 

3,750 ร้านเพชรรัตนค์อมพิวเตอร ์

โดยนายวรรณะ เพชรรัตน์ 
3,750 ราคาทีเ่หมาะสม 

สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

28/2563 
15 เม.ย. 63 
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ล ำดับ
ท่ี 

งำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง 
วงเงินท่ีจะ
ซื้อ/จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อ/จ้ำง 

รำยชื่อ กำรพิจำรณำคัดเลือก เหตุผล
คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซื้อ/จ้ำง 

ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำร
คัดเลือก 

รำคำ 

13. จ้ า ง ซ่ อ ม แ ซ ม
เครื่องปรับอากาศรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ทะเบียน 82 -
1693 จ านวน 4 รายการ 

7,200 7,200 เฉพาะเจาะจง 
 

บจก.ท่าหลาเอ็นจิเนี่ยริ่ง 
โดยนายธวัชชยั พรหมทอง 

 

7,200 บจก.ท่าหลาเอ็นจิเน่ียริ่ง 
โดยนายธว้ชชยั พรหมทอง 

7,200 ราคาทีเ่หมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

29/2563 
17 เม.ย. 63 

14. จ้ างบ ารุ งแ ล ะ ซ่ อม แ ซ ม
รถยนต์ส่วนกลาง (กองช่าง) 

1,201.61 1,201.61 เฉพาะเจาะจง บจก.สุราษฎร์ปิยะ 
โดยนายสุภพร ล่องดุรยิางค ์

1,201.61 บจก.สุราษฎร์ปิยะ 
โดยนายสุภพร ล่องดุรยิางค ์

1,201.61 ราคาทีเ่หมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

30/2563 
17 เม.ย. 63 

15. จ้างเย็บห น้ ากากอนามั ย
แบบผ้า จ านวน 3,035 ชิ้น 

9,105 9,105 เฉพาะเจาะจง นางวนิดา  ประชุม 9,105 นางวนิดา ประชุม 9,105 ราคาทีเ่หมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

31/2563 
21 เม.ย. 63 

16. จ้ า ง ซ่ อ ม ค อ ม พิ ว เต อ ร์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-
0013 

550 550 เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 
โดยนายสราวุธ ดาราสุริยงค ์

ผู้รับมอบอ านาจ 

550 บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 
โดยนายสราวุธ ดาราสุริยงค ์

ผู้รับมอบอ านาจ 

550 ราคาทีเ่หมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

32/2563 
23 เม.ย. 63 

17. จั ด ซ้ื อ อุ ป ก ร ณ์ ส า ห รั บ
ห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณ ภ าพ ก ารศึ กษ าด้ วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
จ านวน 3 ชุด 

92,100 92,100 เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร ์
โดยนายสราวุธ ดาราสุริยงค ์

ผู้รับมอบอ านาจ 
 

84,600 บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 
โดยนายสราวุธ ดาราสุริยงค ์

ผู้รับมอบอ านาจ 

84,600 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสดุ 

2/2563 
17 เม.ย. 63 

 

 
 

 
 
 


