
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาธง 

เร่ือง  ผลการจัดซื้อจัดจางรอบเดือน พฤษภาคม 2553 

-------------------------------------------------------------------- 

  ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ใหหนวยงานของรัฐนําขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา และกรณีพิเศษ (วิธีพิเศษ) รวมทั้งผลการพิจารณา

การจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเผยแพรทางเว็บไซดของหนวยงาน นั้น และเพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางเปดเผย โปรงใส ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 องคการบริหารสวนตําบลทาธง จึงประกาศรายงานดังกลาวโดยเปดเผย 

เพื่อใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบทุกเดือน   

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่   1   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2553 

 

 

 
 

(นายวิษณุเมนสุา  วาแมดีซา) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลทาธง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

1 จัดจางซอมรถยนตสวนกลาง รถยนต 5,500 บาท โดยวิธีตกลงราคา หางหุนสวนจํากัดค็อกพิท หางหุนสวนจํากัดค็อกพิท เปนศูนยบริการ

กระบะหมายเลขทะเบียน กข-4165 ยะลา เจริญการยาง/5,500 บาท เจริญการยาง/5,500 บาท โดยตรง

2 จัดจางเหมาทําสนามฟุตบอล จํานวน 15,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา นายมะยูโซะ  สาและ/ นายมะยูโซะ  สาและ/ เปนผูมีอาชีพรับจาง

15 วัน โครงการจัดการแขงขันฟุตบอล 15,000 บาท 15,000 บาท นั้นโดยตรง

ทาธงคัพ ครั้งที่ 9 ประจําป 2553

3 จัดซื้อถวยรางวัลและวัสดุอุปกรณกีฬา 37,300 บาท โดยวิธีตกลงราคา รานสเปกส สปอรต/ รานสเปกส สปอรต/ เปนผูมีอาชีพขาย

โครงการจัดการแขงขันฟุตบอล 37,300 บาท 37,300 บาท พัสดุนั้นโดยตรง

ทาธงคัพ ครั้งที่ 9 ประจําป 2553

4 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนยู เอช ที   734,245.60 บาท โดยวิธีกรณีพิเศษ สหกรณโคนมพัทลุง จํากัด/ สหกรณโคนมพัทลุง จํากัด/ เปนผูมีอาชีพขาย

รสจืด พรอมดื่ม  ชนิดกลอง และนม 734,245.60 บาท 734,245.60 บาท พัสดุนั้นโดยตรง

พาสเจอรไรส ชนิดถุง ขนาด  200 ซีซี

ตรานมโรงเรียน มีเลขทะเบียน อ.ย. รับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑและระบุสวนประกอบ

นมโคแท 100% บนภาชนะบรรจุทุกกลอง/ถุง

ใหกับ โรงเรียน 5 แหง และศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก จํานวน  2  ศูนย

                                     แบบฟอรมสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ที่

ในรอบเดือน..........พฤษภาคม  2553..........

หนวยงาน..........องคการบริหารสวนตําบลทาธง..........

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

5 จัดจางโครงการขุดบบอน้ําตื้นสาธารณ      150,000 บาท โดยวิธีพิเศษ 1.รานอาดีวัสดุกอสราง/ รานอาดีวัสดุกอสราง/ เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

ประโยชน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 ม. 150,000 บาท 150,000 บาท และเปนผูจําหนาย

ลึกไมนอยกวา 10.00 ม. พรอมลงทอบอ 2. รานทาธงวัสด/ุ ตอรองราคาคงเหลือ วัสดุกอสรางและรับ

ขนาด 0.50*1.00 ม. จํานวน 20 ทอและ 151,000 บาท 149,500.- บาท เหมากอสรางนั้น

เทคอนกรีตรอบบอ จํานวน 5 บอ ๆ ละ โดยตรง

30,000.-บาท สถานที่ หมูที่ 3 บานพรุ

จํานวน 1 บอ และ หมูที่ 7 บานเจาะกาแต

จํานวน 4 บอ ใน ต.ทาธง อ.รามัน จ.ยะลา

ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด

6 จัดซื้อน้ําแข็งและน้ําแข็ง ใชในโครงการ 12,200 บาท โดยวิธีตกลงราคา นางซาแรซา  สาและ/ นางซาแรซา  สาและ/ เปนผูมีอาชีพขาย/

จัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลทาธงคัพ 12,200 บาท 12,200 บาท รับจางทําพัสดุนั้น

ครั้งที่ 9 ประจําป 2553 จํานวน 15 วัน โดยตรง

7 จัดจางเหมาทําอาหารพรอมเครื่องดื่ม 3,500 บาท โดยวิธีตกลงราคา นางซาแรซา  สาและ/ นางซาแรซา  สาและ/ เปนผูมีอาชีพขาย/

จํานวน คน 70 คน ตามโครงการสงเสริม 3,500 บาท 3,500 บาท รับจางทําพัสดุนั้น

ประเพณีสมโภชศาลเจาพอหลักเมือง โดยตรง

และงานกาชาดประจําป 2553 จ.ยะลา

                                     แบบฟอรมสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ในรอบเดือน..........พฤษภาคม  2553..........

หนวยงาน..........องคการบริหารสวนตําบลทาธง..........

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

8 จัดจางเหมาพาหนะ (รถยนต) จํานวน 2,500 บาท โดยวิธีตกลงราคา นางสาสคอซีมะห  บาบาต/ี นางสาสคอซีมะห  บาบาตี/ เปนผูมีอาชีพรับจาง

5 คัน ตามโครงการสงเสริมประเพณี 2,500 บาท 2,500 บาท นั้นโดยตรง

สมโภชศาลเจาพอหลักเมือง

และงานกาชาดประจําป 2553 จ.ยะลา

9 จัดจางเชาชุดพรอมแตงหนา จํานวนคน 8,100 บาท โดยวิธีตกลงราคา นายสุรียา  อาวัม/8,100 บาท นายสุรียา  อาวัม/8,100 บาท เปนผูมีอาชีพเชาชุด

 3 คน ๆ ละ 2,700.- บาท พรอมวัสดุ และตกแตงงานตางๆ

อุปกรณตกแตงขบวนพาเหรด ทั่วไป

โครงการสงเสริมประเพณีสมโภชศาล

เจาพอหลักเมืองและงานกาชาด

ประจําป 2553 จ.ยะลา

                                     แบบฟอรมสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ในรอบเดือน..........พฤษภาคม 2553..........

หนวยงาน..........องคการบริหารสวนตําบลทาธง..........

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา


