
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาธง 
เร่ือง  ผลการจัดซื้อจัดจางรอบเดือน กันยายน 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  ตุลาคม  พ.ศ. 2553 

 

 

 
 

(นายวิษณุเมนสุา  วาแมดีซา) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาธง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 4,226.50 บาท โดยวิธีตกลงราคา หจก.สมารท คอมพิวเตอร/ หจก.สมารท คอมพิวเตอร/ เปนผูมีอาชีพขาย/

4,226.50 บาท 4,226.50 บาท รับจางนั้นโดยตรง

2 จัดจางซอมเปลี่ยน Power Supply 801.43 บาท โดยวิธีตกลงราคา หจก.สมารท คอมพิวเตอร/ หจก.สมารท คอมพิวเตอร/ เปนผูมีอาชีพขาย/

801.43 บาท 801.43 บาท รับจางนั้นโดยตรง

3 จัดจางซอมแซมและลงวินโดวใหม 1,340 บาท โดยวิธีตกลงราคา บริษัท พิมานอินโฟเซอรวิส/ บริษัท พิมานอินโฟเซอรวิส/ เปนผูมีอาชีพขาย/

และโปรแกรม 1,340 บาท 1,340 บาท รับจางนั้นโดยตรง

4 จัดจางทําศาลากูโบร จํานวน 8 หลัง ๆ ละ 208,000 บาท โดยวิธีพิเศษ รานเฟรส ซัพพลาย/ รานเฟรส ซัพพลาย เปนผูมีอาชีพขาย/

26,000.- บาท ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 4 208,000 บาท 208,000 บาท รับจางนั้นโดยตรง

เมตร สูง 2 เมตร ตามแบบที่ อบต.กําหนด

5 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สวนปลัด , 83,740 บาท โดยวิธีตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ/ หจก.ยะลาบริบูรณ/ เปนผูมีอาชีพขาย/

สวนคลัง , สวนโยธา 83,740 บาท 83,740 บาท รับจางนั้นโดยตรง

6 จัดซื้อเต็นท จํานวน 8 หลัง ๆ ละ28,000.- 224,000 บาท โดยวิธีพิเศษ รานเฟรส ซัพพลาย/ รานเฟรส ซัพพลาย/ เปนผูมีอาชีพขาย/

บาท ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 8 เมตร 224,000 บาท 224,000 บาท รับจางนั้นโดยตรง

7 จัดจางทําปายผา จํานวน 5 ผืน 1,950 บาท โดยวิธีตกลงราคา รานตันหยงโฆษณา/ รานตันหยงโฆษณา/ เปนผูมีอาชีพรับจาง

(ปกปองสถาบัน) 1,950 บาท 1,950 บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

                                     แบบฟอรมสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ที่

ในรอบเดือน..........กันยายน  2553..........

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

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

8 จัดซื้อตัวตอนักประดิษฐสําหรับเด็ก 49,880 บาท โดยวิธีตกลงราคา บริษัทสินปญญา อีควิปเมนท บริษัทสินปญญา อีควิปเมนท เปนผูมีอาชีพขาย

จํานวน 116 ชุด ๆ ละ 430 บาท 49,880 บาท 49,880 บาท พัสดุนั้น

9 จัดจางซอมไฟฟาสาธารณะ 5,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา นายอับดุลมานัฟ กาเร็ง/ นายอับดุลมานัฟ กาเร็ง/ เปนผูมีอาชีพรับจาง

ใน หมูที่ 2,3 จํานวน 25 ตน 5,000 บาท 5,000 บาท นั้นโดยตรง

10 จัดซื้อครุภัณฑโรงงาน จํานวน 12 100,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา หจก.โรงไมทุเรียนยะลา/ หจก.โรงไมทุเรียนยะลา/ เปนผูมีอาชีพขาย

รายการ เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพ 100,000 บาท 100,000 บาท พัสดุนั้น

บานกูแบทาระ

11 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อการเกษตร 60,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา รานธนากรณพาณิชย/ รานธนากรณพาณิชย/ เปนผูมีอาชีพขาย

โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ 60,000 บาท 60,000 บาท พัสดุนั้น

กลุมทําการเกษตรปลูกผักผสมผสาน ม.2

12 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา ราน กฤษณาชอป/ ราน กฤษณาชอป/ เปนผูมีอาชีพขาย

9 รายการ 30,000 บาท 30,000 บาท พัสดุนั้น

                                     แบบฟอรมสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ในรอบเดือน..........กันยายน  2553..........

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

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



แบบฟอรม 2

ที่ รายการที่ประกาศ วันที่/เวลา/สถานที่ขายแบบ วัน/เวลา/สถานที่ยื่นซอง วัน/เวลา/สถานที่เปดซอง วงเงิน วันที่นําลงเว็บไซต

ในรอบเดือน......กันยายน..2553.......

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

                                     แบบฟอรมสรุปรายงานขอมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา


