
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 
เรื่อง  ผลการจัดซื้อจดัจ้างรอบเดือน กันยายน ๒๕๕6 

-------------------------------------------------------------------- 
  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ให้หน่วยงานของรัฐนําข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา และกรณีพิเศษ (วิธีพิเศษ) รวมทั้งผลการพิจารณา
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน นั้น และเพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง จึงประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้
ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกเดือน   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  2 ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕6 

 

 

 
 

(นายสุดิน  มะแซ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

1 จัดจ้างเหมาทําอาหารพร้อมเครื่องดื่ม 12,750.00 โดยวิธีตกลงราคา นางสาวคอปือเสาะ มะละโซ๊ะ นางสาวคอปือเสาะ มะละโซ๊ะ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
จํานวน 170 หน่วย ๆ ละ 75.- บาท 12,750.00 12,750.00 ทําพัสดุนั้นโดยตรง
โครงการเบิกฟ้ารามัน ประจําปี 2556

๒ จัดจ้างถ่ายเอกสารแบบตรวจบริการ 780.00 โดยวิธีตกลงราคา ศูนย์ถ่ายเอกสารอักษรสิริสิน/ ศูนย์ถ่ายเอกสารอักษรสิริสิน/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
สาธารณะพร้อมเจาะรูเข้าเล่ม 780.- บาท 780.- บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

๓ จัดจ้างทําป้ายไวนิลศูนย์ประสานงาน 13,500.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านธนากรณ์พาณิชย์/ ร้านธนากรณ์พาณิชย์/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา/
เลือกตั้ง และป้ายรับสมัครนายก/สมาชิก 13,500.- บาท 13,500.- บาท ขายพัสดุนั้นโดยตรง

๔ จัดจ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบ 1,620.00 โดยวิธีตกลงราคา ศูนย์ถ่ายเอกสารอักษรสิริสิน/ ศูนย์ถ่ายเอกสารอักษรสิริสิน/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
ประมาณ ประจําปี 2557 1,620.- บาท 1,620.- บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

๕ จัดซื้อวัสดุประจําศูนย์ประสานงานการ 14,595.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์/ หจก.ยะลาบริบูรณ์/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา/
เลือกตั้ง ประจําปี 2556 14,595.-บาท 14,595.-บาท ขายพัสดุนั้นโดยตรง

๖ จัดซื้อวัสดุ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 10,680.00 โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ยะลาแอดวานซ์เทค บริษัท ยะลาแอดวานซ์เทค เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา/
โครงการเลือกตั้งฯ ประจําปี 2556 โนโลยี จํากัด/10,680.-บาท โนโลยี จํากัด/10,680.-บาท ขายพัสดุนั้นโดยตรง

๗ จัดจ้างทําตรายาง กกต. ผอ.กกต. 340.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก/ ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
อบต.ท่าธง 340.- บาท 340.- บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

                          แบบฟอร์มสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน..........กันยายน 2556..........

หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง..........

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

๘ จัดจ้างทําตรายางปลัดองค์การบริหาร 600.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก/ ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
ส่วนตําบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ 600.- บาท 600.- บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรงและ

๙ จัดจ้างทําป้ายและคัทเอ้าท์ จํานวน 5 338,000.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านธนากรณ์พาณิชย์/ ร้านธนากรณ์พาณิชย์/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา/
รายการ โครงการเลือกตั้งฯ ประจําปี 338,000.- บาท 338,000.- บาท ขายพัสดุนั้นโดยตรง
2556

๑๐ จัดจ้างทําตรายาง กกต. โครงการ 600.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้าน พี เอส การพิมพ์/ ร้าน พี เอส การพิมพ์/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
เลือกตั้งฯ ประจําปี 2556 600.- บาท 600.- บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรงและ

๑๑ จัดซื้อบัตรเลือกตั้งนายกฯ สมาชิก 8,160.00 โดยวิธีตกลงราคา โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน -
โครงการเลือกตั้งฯ ประจําปี 2556 กรมการปกครอง/ กรมการปกครอง/

8,160.- บาท 8,160.- บาท
๑๒ จัดซื้อแบบพิมพ์บัตรตัวอย่าง นายกฯ 181.00 โดยวิธีตกลงราคา โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

สมาชิก บัตรคนตาบอด โครงการเลือก กรมการปกครอง/ กรมการปกครอง/ ทําพัสดุนั้นโดยตรงและ
ตั้งฯ ประจําปี 2556 181.- บาท 181.- บาท

๑๓ จัดซื้อแบบ สถ, ผถ 13 , คู่มือ กปน 87,560.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้าน เค เอ มาร์เก็ตติ้ง/ ร้าน เค เอ มาร์เก็ตติ้ง/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา/
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจํา 87,560.00 87,560.00 ขายพัสดุนั้นโดยตรง
หน่วยเลือกตั้ง(แบบพิมพ์ สถ และ ผถ ,
คู่มือประชาชน โครงการเลือกตั้งฯ ปี56

                          แบบฟอร์มสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน..........กันยายน 2556..........

หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง..........

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

๑๔ จัดซื้อแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 24,400.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้าน เอ็น แอนด์ ที ซัพพลาย/  ร้าน เอ็น แอนด์ ที ซัพพลาย/  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา/
นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.ท่าธง 24,400.- บาท 24,400.- บาท ขายพัสดุนั้นโดยตรง
จํานวน 3,050 แผ่น โครงการเลือตั้งฯ56

๑๕ จัดซื้อวัสดุประจําหน่วยเลือกตั้ง จํานวน 23,159.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์/ หจก.ยะลาบริบูรณ์/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา/
8 หน่วย โครงการเลือกตั้งฯ ประจําปี 23,159.- บาท 23,159.- บาท ขายพัสดุนั้นโดยตรง
2556

๑๖ จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์สําหรับใช้ใน 12,910.00 โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ยะลาแอดวานซ์เทค บริษัท ยะลาแอดวานซ์เทค เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล โนโลยี จํากัด/12,910.-บาท โนโลยี จํากัด/12,910.-บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรงและ

๑๗ จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 650.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง/ หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา/
ทะเบียน กข 4165 ยะลา 650.- บาท 650.- บาท ขายพัสดุนั้นโดยตรง

๑๘ จ้างเหมายามจํานวน 3 คน ๆ ละ 13,500.00 โดยวิธีตกลงราคา นายดอเล๊าะ  หะดีมอ นายดอเล๊าะ  หะดีมอ -
4,500.- ตั้งแต่ 1-30 ส.ค.56 นายไพศาล  เจะซอ นายไพศาล  เจะซอ

นายสมาแอ  วาแน นายสมาแอ  วาแน
๑๙ จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง 10,000.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.รามันปิโตรเลียม หจก.รามันปิโตรเลียม เป็นผู้มีอาชีพขาย

ทะเบียน กข 4165 ยะลา 10,000.- บาท 10,000.- บาท พัสดุและทั่วไป
๒๐ จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์บรรทุกขยะ 7,200.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.รามันปิโตรเลียม หจก.รามันปิโตรเลียม เป็นผู้มีอาชีพขาย

ทะเบียน 80-5213 ยะลา 7,200.- บาท 7,200.- บาท พัสดุและทั่วไป

                          แบบฟอร์มสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน..........กันยายน 2556..........

หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง..........

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

๒๑ เช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ทิ้งขยะมูลฝอย 10,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายหะแว  ดอแต นายหะแว  ดอแต ที่ดินอยู่ห่างจากบ้าน
อบต.ท่าธง ประจําเดือน ส.ค.56 10,000.- บาท 10,000.- บาท เรือนชาวบ้านและเนื้อ

ที่กว้างมากพอ

                          แบบฟอร์มสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน..........กันยายน 2556..........

หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง..........

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบฟอร์ม ๒

ที่ รายการที่ประกาศ วันที่/เวลา/สถานที่ขายแบบ วัน/เวลา/สถานที่ยื่นซอง วัน/เวลา/สถานที่เปิดซอง วงเงิน วันที่นําลงเว็บไซต์

                                     แบบฟอร์มสรุปรายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา
ในรอบเดือน......กันยายน...๒๕๕6.......

หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง..........


