
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 
เรื่อง  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 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  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 
 

(นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

๑ จัดซื้อวัสดุกีฬา จํานวน ๙ รายการ ๙๘,๙๕๐ บาท โดยวิธีตกลงราคา ร้านฟิรดาวส์ กิ๊ปช๊อป สปอร์ต ร้านฟิรดาวส์ กิ๊ปช๊อป สปอร์ต เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ

/๙๘,๙๕๐ บาท /๙๘,๙๕๐ บาท นั้นโดยตรง

๒ จัดจ้างทําตรายาง จํานวน ๖ อัน ๒,๔๕๐ บาท โดยวิธีตกลงราคา ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก/ ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

๒,๔๕๐ บาท ๒,๔๕๐ บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

๓ จัดซื้อแท่นธรรมาส บันไดข้างเดียว    ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีตกลงราคา หจก.เมืองใหม่ ซัพพลาย/ หจก.เมืองใหม่ ซัพพลาย/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

ประจํามัสยิดนูรุลอิห์ซานบ้านเจาะกาแต ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขายพัสดุนั้นโดยตรง

หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง ๑.๑๐ เมตร

ยาว ๑.๔๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร  

๔ จัดจ้างซ่อมแซมซุ้มในหลวง ๓๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีตกลงราคา ร้านปัตตานีการค้า/ ร้านปัตตานีการค้า/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

๓๐,๐๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐ บาท ขายพัสดุนั้นโดยตรง

๕ จัดซื้อชุดโคมไฟถนนเพื่อซ่อมแซม ๙๙,๐๐๐ บาท โดยวิธีตกลงราคา ร้านเฟิร์สซัพพลาย/ ร้านเฟิร์สซัพพลาย/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านตําบลท่าธง ๙๙,๐๐๐ บาท ๙๙,๐๐๐ บาท ขายพัสดุนั้นโดยตรง

อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

๖ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จํานวน ๖ รายการ ๑๔,๐๐๐ บาท โดยวิธีตกลงราคา ร้านท่าธงวัสดุ/ ร้านท่าธงวัสดุ/ เป็นผู้มีอาชีพขาย

ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสีย ๑๔,๐๐๐ บาท ๑๔,๐๐๐ บาท พัสดุนั้นโดยตรง

หายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรง

                          แบบฟอร์มสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่

ในรอบเดือน..........มกราคม ๒๕๕๔..........

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

งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบฟอร์ม ๒

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

ในรอบเดือน......มกราคม..๒๕๕๔.......
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง..........

                                     แบบฟอร์มสรุปรายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 
เรื่อง  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 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  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 
 

(นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

๑ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ ๒๙,๕๐๐ บาท โดยวิธีตกลงราคา ร้านยะลาวอเตอร์ แอนด์ ร้านยะลาวอเตอร์ แอนด์ เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ

บีทียูพร้อมติดตั้ง ซัพพลาย/๒๙,๕๐๐ บาท ซัพพลาย/๒๙,๕๐๐ บาท นั้นโดยตรง

๒ จัดจ้างทําป้ายไวนิล จํานวน ๓ ป้าย ๓,๓๗๕ บาท โดยวิธีตกลงราคา ร้านตันหยงโฆษณา/ ร้านตันหยงโฆษณา/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ ๓,๓๗๕ บาท ๓,๓๗๕ บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

๓ จัดจ้างทําป้ายผ้าประชาสัมพันธ์งาน ๑,๗๕๕ บาท โดยวิธีตกลงราคา ร้านตันหยงโฆษณา/ ร้านตันหยงโฆษณา/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

เมาลิดประจําปี ๒๕๕๔ จํานวน ๓ ผืน ๑,๗๕๕ บาท ๑,๗๕๕ บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

๔ จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ๓,๓๓๐ บาท โดยวิธีตกลงราคา หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง/ หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

ทะเบียน กข-๔๑๖๕ ยะลา ๓,๓๓๐ บาท ๓,๓๓๐ บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

๕ จัดจ้างโครงการซ่อมแซม ถนน ๑๐ สาย ๒๖๖,๐๐๐ บาท โดยวิธีพิเศษ ร้านการัมการโยธา/ ร้านการัมการโยธา/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

ในตําบลท่าธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ๒๖๖,๐๐๐ บาท ๒๖๖,๐๐๐ บาท และเป็นผู้เสนอราคา

อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ต่ําสุด

๖ จัดจ้างเหมาทําอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ๔๗,๐๐๐ บาท โดยวิธีตกลงราคา นายอาแซ  อับดุลเล๊าะ/ นายอาแซ  อับดุลเล๊าะ/ เป็นผู้มีอาชีพขาย/รับ

โครงการงานเมาลิด ประจําปี ๒๕๕๔ ๔๗,๐๐๐ บาท ๔๗,๐๐๐ บาท จ้างทําพัสดุนั้นโดยตรง

๗ จัดซื้อเครื่องปรับอาการศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ ๓๗,๓๐๐ บาท โดยวิธีตกลงราคา ร้านเฟิร์ส ซัพพลาย/ ร้านเฟิร์ส ซัพพลาย/ เป็นผู้มีอาชีพขาย/รับ

บีทียูพร้อมติดตั้ง ๓๗,๓๐๐ บาท ๓๗,๓๐๐ บาท จ้างทําพัสดุนั้นโดยตรง

                          แบบฟอร์มสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่

ในรอบเดือน..........กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔..........

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

งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

๘ จัดซื้อเครื่องเสียงภาคสนาม จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีตกลงราคา ร้านเฟิร์ส ซัพพลาย/ ร้านเฟิร์ส ซัพพลาย/ เป็นผู้มีอาชีพขาย/รับ
๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ ๓๐,๐๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐ บาท จ้างทําพัสดุนั้นโดยตรง

                          แบบฟอร์มสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ในรอบเดือน..........กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔..........
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง..........

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบฟอร์ม ๒

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

ในรอบเดือน......กุมภาพันธ์..๒๕๕๔.......
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง..........

                                     แบบฟอร์มสรุปรายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 
เรื่อง  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 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  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 
 

(นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

๑ จัดจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ําเลียบ   ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีพิเศษ ร้านท่าธงวัสดุ/ ร้านท่าธงวัสดุ/ เป็นผู้มีอาชีพขาย/

ถนน สายซาเมาะ-ท่าธงช่วง กม.๓+๔๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ๑๕๐,๐๐๐ บาท รับจ้างทําพัสดุนั้น

ถึง กม.๔+๒๐๐ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร และเป็นผู้เสนอราคา

ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ความยาวไม่น้อย ต่ําสุด

กว่า๘๐๐.๐๐ เมตร ในตําบลท่าธง

อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒ โครงการซ่อมแซมผิวถนนลูกรัง    ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีพิเศษ ร้านการัมการโยธา/ ร้านการัมการโยธา/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

สายงือโบ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทําพัสดุนั้นและเป็น

ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ผู้เสนอราคาต่ําสุด

เมตรพร้อมวางท่อ ๒ จุดถนนสายงือโบ

หมู่ที่ ๒ บ้านจะรังตาดง ตําบลท่าธง

อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

๓ จัดจ้างทําตรายางเพื่อใช้ในสํานักงาน ๙๓๐ บาท โดยวิธีตกลงราคา ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก/ ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง ๙๓๐ บาท ๙๓๐ บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

๔ จัดซื้อล้อวัดระยะทางดิจิตอลเพื่อใช้ใน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีตกลงราคา ร้านนครเซอร์เวย์/ ร้านนครเซอร์เวย์/ เป็นผู้มีอาชีพขาย

งานส่วนโยธา ๑๕,๐๐๐ บาท ๑๕,๐๐๐ บาท พัสดุนั้นโดยตรง

                          แบบฟอร์มสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่

ในรอบเดือน..........มีนาคม ๒๕๕๔..........

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

งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

๕ จัดซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีน  ตําบลท่าธง ๓๗,๐๐๐ บาท โดยวิธีตกลงราคา ร้านสเป็กส์ สปอร์ต/ ร้านสเป็กส์ สปอร์ต/ เป็นผู้มีอาชีพขาย

จํานวน ๓๗๐ ตัว ๆ ละ ๑๐๐.- บาท ๓๗,๐๐๐ บาท ๓๗,๐๐๐ บาท พัสดุนั้นโดยตรง

เพื่อใช้ตามโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียน

ตาดีกาครั้งที่ ๘ ประจําปี ๒๕๕๔

                          แบบฟอร์มสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ในรอบเดือน..........มีนาคม ๒๕๕๔..........

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

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบฟอร์ม ๒

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

ในรอบเดือน......มีนาคม..๒๕๕๔.......
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง..........

                                     แบบฟอร์มสรุปรายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 
เรื่อง  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 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 ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 
 

(นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

๑ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ๙๖๒.- บาท โดยวิธีตกลงราคา ร้านกฤษณาช็อป/ ร้านกฤษณาช็อป/ เป็นผู้มีอาชีพขาย

๙๖๒.- บาท ๙๖๒.- บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๒ จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน ๗๐ โหล ๓,๕๐๐.- บาท โดยวิธีตกลงราคา ร้านมัยซานสปอร์ต ร้านมัยซานสปอร์ต เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนตาดีกา ๓,๕๐๐.- บาท ๓,๕๐๐.- บาท ทําพัสดุนั้นและเป็น

ตําบลท่าธง ครั้งที่ ๘ ประจําปี ๒๕๕๔ ผู้เสนอราคาต่ําสุด

๓ จัดจ้างทําป้ายผ้าประชาสัมพันธ์โครงการ ๒,๔๐๐.- บาท โดยวิธีตกลงราคา นายประจวบ คํามณี/ นายประจวบ คํามณี/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

วันกตัญญู ประจําปี ๒๕๕๔ ๒,๔๐๐.- บาท ๒,๔๐๐.- บาท ทําพัสดุ/จ้างทั่วไป

๔ จัดซื้อของรางวัลโครงการ ๓๗,๕๐๐.- บาท โดยวิธีตกลงราคา นายเสวียน บุญสนอง/ นายเสวียน บุญสนอง/ เป็นผู้มีอาชีพขาย

วันกตัญญู ประจําปี ๒๕๕๔ ๓๗,๕๐๐.- บาท ๓๗,๕๐๐.- บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๕ จัดจ้างทําอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ๑๐,๐๐๐.- บาท โดยวิธีตกลงราคา นายเจริญ  ไชยศรี/ นายเจริญ  ไชยศรี/ เป็นผู้มีอาชีพขาย/จ้าง

โครงการวันกตัญญู ประจําปี ๒๕๕๔ ๑๐,๐๐๐.- บาท ๑๐,๐๐๐.- บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

๖ จัดซื้อเสื้อนักกีฬาฟุตบอล/วอลเลย์บอล ๙๘,๔๐๐.- บาท โดยวิธีตกลงราคา ร้านสเป็กส์ สปอร์ต / ร้านสเป็กส์ สปอร์ต / เป็นผู้มีอาชีพขาย

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน  ๙๘,๔๐๐.- บาท ๙๘,๔๐๐.- บาท พัสดุนั้นโดยตรง

อบต.ท่าธงคัพ ต้านภัยยาเสพติด

ครั้งที่ ๑๐ ประจําปี ๒๕๕๔ 

                          แบบฟอร์มสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่

ในรอบเดือน..........เมษายน ๒๕๕๔..........

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

งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

๗ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ๕ รายการ ๓๗,๐๐๐ บาท โดยวิธีตกลงราคา ร้านฟิรดาวส์ กิ๊ปช๊อป แอนด์ ร้านฟิรดาวส์ กิ๊ปช๊อป แอนด์ เป็นผู้มีอาชีพขาย

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน  สปอร์ต/๓๗,๐๐๐ บาท สปอร์ต/๓๗,๐๐๐ บาท พัสดุนั้นโดยตรง

อบต.ท่าธงคัพ ต้านภัยยาเสพติด

ครั้งที่ ๑๐ ประจําปี ๒๕๕๔ 

๘ จัดซื้อน้ําดื่มให้กับนักกีฬา ๔,๘๑๒.- บาท โดยวิธีตกลงราคา นางซาแรซ่า  สาและ/ นางซาแรซ่า  สาและ/ เป็นผู้มีอาชีพขาย/จ้าง

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน  ๔,๘๑๒.- บาท ๔,๘๑๒.- บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

อบต.ท่าธงคัพ ต้านภัยยาเสพติด

ครั้งที่ ๑๐ ประจําปี ๒๕๕๔ 

๙ จัดซื้อพันธุ์ปลาดุก และปุ๋ย ๒๐,๐๐๐.- บาท โดยวิธีตกลงราคา นางสาวแวแอเสาะ หามะ/ นางสาวแวแอเสาะ หามะ/ เป็นผู้มีอาชีพขาย

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงปลา ๒๐,๐๐๐.- บาท ๒๐,๐๐๐.- บาท พัสดุนั้นโดยตรง

ในกระชังบ้านจะรังตาดง หมู่ที่ ๒

ตําบลท่าธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

                          แบบฟอร์มสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ในรอบเดือน..........เมษายน ๒๕๕๔..........

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

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบฟอร์ม ๒

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

ในรอบเดือน......เมษายน..๒๕๕๔.......
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง..........

                                     แบบฟอร์มสรุปรายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา




