
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 
เรื่อง  ผลการจัดซื้อจดัจ้างรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔ 

-------------------------------------------------------------------- 
  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 ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 
 

(นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

๑ จัดจ้างทําอาหารโครงการละศีลอด 50,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา นายอาแซ  อับดุลเล๊าะ/ นายอาแซ  อับดุลเล๊าะ/ เป็นผู้มีอาชีพขาย/จ้าง

ประจําปี 2554 50,000 บาท 50,000 บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

๒ จัดจ้างถ่ายเอกสารแผนอัตรากําลัง 3 ปี 926 บาท โดยวิธีตกลงราคา ร้านศิริวัฒน์/ ร้านศิริวัฒน์/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

926 บาท 926 บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

๓ จัดซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลติร จํานวน 922,900 บาท โดยวิธีสอบราคา ร้านเฟิร์ส ซัพพลาย/ ร้านเฟิร์ส ซัพพลาย/ เป็นผู้มีอาชีพขาย/จ้าง

550 ใบ 922,900 บาท 922,900 บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

๔ จัดซื้อมู่ลี่พร้อมติดตั้งที่ทําการองค์การ 192,000 บาท โดยวิธีสอบราคา ร้านรือเสาะผ้าม่าน/ ร้านรือเสาะผ้าม่าน/ เป็นผู้มีอาชีพขาย/จ้าง

บริหารส่วนตําบลท่าธง 192,000 บาท 192,000 บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

๕ จัดจ้างทําตรายาง จํานวน 4 อัน 460 บาท โดยวิธีตกลงราคา ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก/ ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

460 บาท 460 บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

๖ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 90,120 บาท โดยวิธีตกลงราคา ร้านเฟิร์ส ซัพพลาย/ ร้านเฟิร์ส ซัพพลาย/ เป็นผู้มีอาชีพขาย

90,120 บาท 90,120 บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๗ จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพริ้นท์เตอร์ 2,190 บาท โดยวิธีตกลงราคา ร้านโรบอท คอมพิวเตอร์/ ร้านโรบอท คอมพิวเตอร์/ เป็นผู้มีอาชีพขาย/จ้าง

2,190 บาท 2,190 บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

                          แบบฟอร์มสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่

ในรอบเดือน..........สิงหาคม ๒๕๕๔..........

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

งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบฟอร์ม ๒

ที่ รายการที่ประกาศ วันที่/เวลา/สถานที่ขายแบบ วัน/เวลา/สถานที่ยื่นซอง วัน/เวลา/สถานที่เปิดซอง วงเงิน วันที่นําลงเว็บไซต์
1 จัดซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร จํานวน 5-19 สิงหาคม 2554/ 5-19 สิงหาคม 2554/ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2554 924,000.- 5 สิงหาคม 2554

จํานวน 550 ใบ เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

2 จัดซื้อมู่ลี่ พร้อมติตั้ง ที่ทําการองค์การ ณ องค์การบริหารส่วนตําบล ณ องค์การบริหารส่วนตําบล ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร 192,000.-

บริหารส่วนตําบลท่าธง ท่าธง ท่าธง การซื้อการจ้างขององค์การ

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2554 บริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ

เวลา 10.30-11.30 น. เวลา 10.30-11.30 น. อําเภอรามัน

ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร 

การซื้อการจ้างขององค์การ การซื้อการจ้างขององค์การ

บริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ บริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ

อําเภอรามัน อําเภอรามัน

ในรอบเดือน......สิงหาคม..๒๕๕๔.......
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง..........

                                     แบบฟอร์มสรุปรายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 
เรื่อง  ผลการจัดซื้อจดัจ้างรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๔ 

-------------------------------------------------------------------- 
  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 3 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 
 

(นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

๑ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุงานบ้านงาน 63,366 บาท โดยวิธีตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์/ หจก.ยะลาบริบูรณ์/ เป็นผู้มีอาชีพขาย/จ้าง

ครัวและวัสดุคอมพิวเตอร์ 63,366 บาท 63,366 บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

(ส่วนปลัด, คลัง , โยธา)

๒ จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 24,500 บาท โดยวิธีตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์/ หจก.ยะลาบริบูรณ์/ เป็นผู้มีอาชีพขาย/จ้าง

24,500 บาท 24,500 บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

๓ จัดจ้างเหมาทําอาหารพร้อมเครื่องดื่ม 15,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา นายอาแซ  อับดุลเล๊าะ/ นายอาแซ  อับดุลเล๊าะ/ เป็นผู้มีอาชีพขาย/จ้าง

โครงการเบิกฟ้ารามันห์ ปี 2554 15,000 บาท 15,000 บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

๔ จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 24,250 บาท โดยวิธีตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์/ หจก.ยะลาบริบูรณ์/ เป็นผู้มีอาชีพขาย/จ้าง

24,250 บาท 24,250 บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

๕ จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 18,100 บาท โดยวิธีตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์/ หจก.ยะลาบริบูรณ์/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

18,100 บาท 18,100 บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

๖ จัดจ้างซ่อมแซมรถนยนต์ส่วนกลาง 1,380 บาท โดยวิธีตกลงราคา หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง/ หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง/ เป็นผู้มีอาชีพทํา

กข-4165 ยะลา 1,380 บาท 1,380 บาท พัสดุนั้นโดยตรง

                          แบบฟอร์มสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ในรอบเดือน..........กันยายน ๒๕๕๔..........

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..๒๕๕๔.......

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




