
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
เรื่อง     ประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนธันวาคม  2559 

………………………………………………………………. 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนธันวาคม  2559  
จ านวน  13 รายการ  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ  ถึงผลการพิจารณาการจัดซื้อ     
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน   อ าเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าเดือนธันวาคม 2559  
จึงได้จัดรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งแนบมาพร้อมนี้ 

          จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน           

                                  ประกาศ    ณ     วันที่   13   เดือน มกราคม  พ.ศ.  2560 

       ชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี 

                                                                    ( นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี ) 
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2559 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่    13   เดือน  มกราคม  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. จัดจ้างท าป้ายไวนิล
ประชาสมัพันธ์ภาษี
ประจ าปี 2560 พร้อม
ติดตั้ง  

12,400 - ตกลงราคาจ้าง นายสมชาย  สลาม 12,400 นายสมชาย  สลาม 12,400 ราคาที่
เหมาะสม 

6/2560 
2  ธ.ค. 59 

2. จัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา
และเปลี่ยนอะไหล่
รถบรรทุกขยะทะเบียน 
82-1693 นศ 

5,670 - ตกลงราคาจ้าง ร้านสมพงศ์การช่าง 
โดยนายสมพงค์  ขนานแกว้ 

5,670 ร้านสมพงศ์การช่าง 
โดยนายสมพงค์  

ขนานแกว้ 

5,670 ราคาที่
เหมาะสม 

7/2560 
9  ธ.ค 59 

3. โครงการขุดลอกวัชพืชคูคึก
ฤทธิ์เพื่อบรรเทาอุทกภัย  
หมู่ที่  1 
 

72,500 72,500 ตกลงราคาจ้าง ร้านรุ่งเรืองธุรกิจ 
โดยนายมนูญ  พูดด ี

72,000 ร้านรุ่งเรืองธุรกิจ 
โดยนายมนูญ  พูดด ี

72,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

8/2560 
14  ธ.ค 59 

4. โครงการซ่อมแซมถนนสาย
นาท้อน-เขาดิน  ช่วงกม.
0+660 ถึง กม 0+750 ม.6 
หลังจากอุทกภัย 
 

53,500 53,500 ตกลงราคาจ้าง หจก.ช.รัตนภัทร 
โดยนางชุติกาญจน์ มะยะเฉยีว 

53,000 หจก.ช.รัตนภัทร 
โดยนางชุติกาญจน์ 

มะยะเฉียว 

53,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

9/2560 
22 ธ.ค. 59 

5. โครงการซ่อมแซมถนนและ
คอท่อเหลี่ยมถนนสายหลัง
วัดปากเจา   ม.8 หลังจาก
อุทกภัย 
 

67,000 67,000 ตกลงราคาจ้าง บจก.นพวิทย์การโยธา 
โดยนพรตัน์  คงมีชัย 

67,000 บจก.นพวิทย์การโยธา 
โดยนพรัตน์  คงมีชัย 

67,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

10/2560 
22 ธ.ค. 59 
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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 

6. จัดจ้างท าป้ายไวนิล
ประชาสมัพันธ์โครงการ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2560    

864 - ตกลงราคาจ้าง นายสมชาย  สลาม 864 นายสมชาย  สลาม 864 ราคาที่
เหมาะสม 

11/2560 
29  ธ.ค. 59 

7. จัดเหมาเช่าเต็นท์พร้อม
เก้าอี้โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2560    

2,000 - ตกลงราคาจ้าง นายสุนันต์  คงช่วย 2,000 นายสุนันต์  คงช่วย 2,000 ราคาที่
เหมาะสม 

12/2560 
29  ธ.ค. 59 

8. จัดจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยน
ยางล้อใหม่พร้อมตั้งศูนย์ 
ถ่วงล้อ จุ๊บใหม่ (รถยนต์
ส่วนกลาง กต 3294 นศ) 

24,000 - ตกลงราคาจ้าง ร้านท่าศาลายางทอง 
โดยนายวิศรุต  ช่วยเอื้อ 

24,000 ร้านท่าศาลายางทอง 
โดยนายวิศรุต ช่วยเอื้อ 

24,000 ราคาที่
เหมาะสม 

13/2560 
30  ธ.ค. 59 

9. จัดจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยน
ยางล้อใหม่พร้อมตั้งศูนย์ 
ถ่วงล้อ จุ๊บใหม่ 
(รถพยาบาลฉุกเฉิน กม 
4662 นศ) 

14,000 - ตกลงราคาจ้าง ร้านท่าศาลายางทอง 
โดยนายวิศรุต  ช่วยเอื้อ 

14,000 ร้านท่าศาลายางทอง 
โดยนายวิศรุต ช่วยเอื้อ 

14,000 ราคาที่
เหมาะสม 

13/2560 
30  ธ.ค. 59 

10. โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายหลังวัดสวนจันทร-์
ตลาดพุธ  ม.6 
 

498,500 499,145 ตกลงราคาจ้าง บจก.นพวิทย์การโยธา 
โดยนายนพรัตน์  คงมีชัย 

498,000 บจก.นพวิทย์การโยธา 
โดยนายนพรัตน์       

คงมีชัย 

498,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

ราคาต่ าสุด 

1/2560 
28 ธ.ค. 59 
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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 

11. โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายบ้านนายเสิน-สะพาน
สูง  ม.6 
 

498,500 499,145 ตกลงราคาจ้าง บจก.นพวิทย์การโยธา 
โดยนายนพรัตน์  คงมีชัย 

498,000 บจก.นพวิทย์การโยธา 
โดยนายนพรัตน์       

คงมีชัย 

498,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

ราคาต่ าสุด 

2/2560 
28 ธ.ค. 59 

12. โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายเขาวัด-ถ้ าดิน  ม.9 
 

498,500 499,145 ตกลงราคาจ้าง บจก.นพวิทย์การโยธา 
โดยนายนพรัตน์  คงมีชัย 

498,000 บจก.นพวิทย์การโยธา 
โดยนายนพรัตน์       

คงมีชัย 

498,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

ราคาต่ าสุด 

3/2560 
28 ธ.ค. 59 

13. โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายบ้านนายประเสริฐ-
บ้านนายหีด  ม.9 
 

498,500 499,145 ตกลงราคาจ้าง หจก.ชัยวัฒนาการ
ก่อสร้าง 

โดยนายศภุชัย รื่นสุข 

498,000 หจก.ชัยวัฒนาการ
ก่อสร้าง 

โดยนายศุภชัย รื่นสุข 

498,000 มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

ราคาต่ าสุด 

4/2560 
28 ธ.ค. 59 

 


