
 
  

 

 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลตลิ่งชนั 
เรื่อง  ประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 

………………………………………………………………. 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนกรกฎาคม 2563      
จ านวน 8 รายการ  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ  ถึงผลการพิจารณาการจัดซื้อ                
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 จึง
ได้จัดรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งแนบมาพร้อมนี้ 

          จึงขอประกาศและประชาสมัพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกนั           

                                  ประกาศ   ณ   วันที่   19   เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

               ชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี 

                                                                    ( นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี )   
                                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิง่ชัน 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันท่ี   19    เดือน  สิงหาคม  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 (ไฟส่องทาง
ส า ธ า ร ณ ะ )  จ า น ว น  5 
รายการ 

18,240 18,240 เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านเอ.เอส.การไฟฟ้า 
โดยนางสาวกมลวรรณ วัฒนสกุลพงค์ 

18,240 ร้านเอ.เอส.การไฟฟ้า 
โดยนางสาวกมลวรรณ วัฒนสกุลพงค์ 

18,240 ราคาทีเ่หมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

53/2563 
1 ก.ค. 63 

2. จั ด ซ้ื อ ห มึ ก เค รื่ อ ง ถ่ า ย
เ อ ก ส า ร  ยี่ ห้ อ  Canon 
จ านวน 6 กล่อง 

9,900 9,900 เฉพาะเจาะจง 
 

บจก.พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส 
โดยนายสาธิต มหาพงศ ์

ผู้รับมอบอ านาจ 

9,900 บจก.พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส 
โดยนายสาธิต มหาพงศ์ 

ผู้รับมอบอ านาจ 

9,900 ราคาทีเ่หมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

54/2563 
10 ก.ค. 63 

3. จัด ซ้ื อ วัสดุ ค อมพิ ว เต อร์ 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป) 
จ านวน 4 รายการ 

9,840 9,840 เฉพาะเจาะจง 
 

บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 
โดยนายสราวุธ ดาราสุริยงค ์

ผู้รับมอบอ านาจ 

9,840 บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 
โดยนายสราวุธ ดาราสุริยงค ์

ผู้รับมอบอ านาจ 

9,840 ราคาทีเ่หมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

  55/2563 
 20 ก.ค. 63 

4. จัด ซ้ือสี และ อุปกรณ์ ทาสี
ให้กับศพด.บ้านหน้าเขาวัด 
จ านวน 4 รายการ 

8,384.52 8,384.52 เฉพาะเจาะจง บจก.พรพนา คอนสตรัคช่ัน 
โดยนางสาวพรอุมา สมาคม 

8,384.52 บจก.พรพนา คอนสตรคัชั่น 
โดยนางสาวพรอุมา สมาคม 

8,384.52 ราคาทีเ่หมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

56/2563 
20 ก.ค. 63 

5. จัด ซ้ื อ วัสดุ ค อมพิ ว เต อร์ 
(แผนงานการศึกษา) จ านวน 
1 รายการ 

9,400 9,400 เฉพาะเจาะจง บจก.พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส 
โดยนายสาธิต มหาพงศ ์

ผู้รับมอบอ านาจ 

9,400 บจก.พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส 
โดยนายสาธิต มหาพงศ์ 

ผู้รับมอบอ านาจ 

9,400 ราคาทีเ่หมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

57/2563 
23 ก.ค. 63 

6. จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 
กต .3294 นศ  จ านวน 2 
รายการ 

1,700 1,700 เฉพาะเจาะจง อู่มุยกลการ 
โดยนายสุจินต ์เปาะทองค า 

1,700 อู่มุยกลการ 
โดยนายสุจินต์ เปาะทองค า 

1,700 ราคาทีเ่หมาะสม 
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

41/2563 
14 ก.ค. 63 

                                                                                                          



 
 

-2- 

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. จ้างก่อสร้างถนนคสล.สาย
ชะอม -เจ็ด หลุม  ห มู่ที่  1 
(จ่ายขาดเงินสะสม ปี2563) 

273,400 273,048.68 เฉพาะเจาะจง บจก.นพวิทย์การโยธา 
โดยนายนพรัตน ์คงมีชัย 

272,500 ร้านบูรพาเครื่องเขียน 
โดยนายประเสริฐ รจนาวิจิตร 

272,500 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสดุ 

17/2563 
 21 ก.ค. 63 

8. จ้างก่อสร้างถนนคสล.สาย
บ้านนายประเสริฐ-บ้านนาย
หีด หมู่ที่ 9 

485,000 484,625.68 เฉพาะเจาะจง บจก.สินแสงจันทร์แอสฟลัท์ติก 
โดยนายภราดร เขียวจันทร ์

484,000 บจก.สินแสงจันทร์แอสฟัลท์ติก 
โดยนายภราดร เขียนจันทร์ 

484,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
ราคาต่ าสดุ 

18/2563 
23 ก.ค. 63 

 
 


