
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาธง 
เร่ือง  ผลการจัดซื้อจัดจางรอบเดือน กันยายน 2552 

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

  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   30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2552 

 

 
(นายวิษณุเมนสุา  วาแมดีซา) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลทาธง 
 



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

1 จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน (ป.5-ป.6) 178,572.60 บาท โดยวิธีพิเศษ สหกรณโคนมพัทลุง จํากัด/ สหกรณโคนมพัทลุง จํากัด/ เปนผูมีอาชีพรับขาย

นม ยู เอช ที รสจืด พรอมดื่ม ชนิดกลองขนาด 178,572.60 บาท 178,572.60 บาท พัสดุนั้นโดยตรง

200 มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน จํานวน 5 โรง

จํานวน 23,652 กลอง โดยตรง

2 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP 28 (ดํา) จํานวน 3,060 บาท โดยวิธีตกลงราคา หจก.สมารทคอมพิวเตอร/ หจก.สมารทคอมพิวเตอร/ เปนผูมีอาชีพรับขาย

2 ตลับ ๆ ละ 750 บาท และ (สี) จํานวน 2 3,060 บาท 3,060 บาท และรับจางพัสดุนั้น

2 ตลับ ๆ ละ 1,560 บาท โดยตรง

3 จัดจางโครงการถมดินบริเวณกูโบรสาธารณ 305,200 บาท โดยวิธีพิเศษ รานการัมการโยธา/ รานการัมการโยธา/ เปนผูเสนอราคา

ประโยชน (ปาชาสาธารณประโยชน) เสนอราคา 304,000 บาท เสนอราคา 304,000 บาท ต่ําสุดและเปนผูมี

บานพรุ หมู 3 พื้นที่รวม 960 ตารางเมตร สูง รานนัจมียการกอสราง/ อาชีพรับจางนั้น

โดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ต.ทาธง อ.รามัน จ.ยะลา เสนอราคา 305,000 บาท โดยตรง

4 จัดจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม 324,300 บาท โดยวิธีพิเศษ รานการัมการโยธา/ รานการัมการโยธา/ เปนผูเสนอราคา

เหล็ก ซอยเจาะกาแต-อาโยง หมู 7 ขนาด เสนอราคา 324,000 บาท เสนอราคา 324,000 บาท ต่ําสุดและเปนผูมี

กวาง 4 เมตร ยาว120 เมตร หนา 0.15 เมตร รานนัจมียการกอสราง/ อาชีพรับจางนั้น

ต.ทาธง  อ.รามัน  จ.ยะลา เสนอราคา 324,300 บาท โดยตรง

                                     แบบฟอรมสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ในรอบเดือน..........กันยายน  2552..........

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

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

5 จัดจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม 271,900 บาท โดยวิธีพิเศษ รานนัจมียการกอสราง/ รานการัมการโยธา/ เปนผูเสนอราคา

เหล็ก ซอยฮูแตแนแต หมู 1 ขนาดกวาง 1 เสนอราคา 270,000 บาท เสนอราคา 270,000 บาท ต่ําสุดและเปนผูมี

เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ต.ทาธง รานการัมการโยธา/ อาชีพรับจางนั้น

อ.รามัน  จ.ยะลา เสนอราคา 271,500 บาท โดยตรง

6 จัดจางเชาเต็นท เพื่อใชในการนับคะแนน 6,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา นายดอรอแม  ดอเลาะ / นายดอรอแม  ดอเลาะ / เปนผูมีอาชีพรับจาง

เลือกตั้งนายก อบต. ในวันที่ 6 กันยายน 2552 6,000 บาท 6,000 บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

จํานวน 6 หลัง ๆ ละ 1,000 บาท

7 จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นซ HP 60( สี) 21 (ดํา) 2,650 บาท โดยวิธีตกลงราคา หจก. ยะลาบริบูรณ / หจก. ยะลาบริบูรณ / เปนผูมีอาชีพรับขาย

22 (สี) 2,650 บาท 2,650 บาท และรับจางพัสดุนั้น

โดยตรง

8 จัดจางซอมแซมไฟฟาถนนสาธารณ หมู 1,2 8,600  บาท   โดยวิธีตกลงราคา นายดอเลาะ  อาแว/8,600 บาท  นายดอเลาะ  อาแว/8,600 บาท  เปนผูมีอาชีพรับจาง

3 ,6,7 จํานวน 43 ตน ๆ ละ 200 บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

9 จัดซื้อวัสดุอุปกรณการศึกษา (เครื่องเลนเพื่อ 96,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา บริษัท สินปญญา อีควิปเมนท บริษัท สินปญญา อีควิปเมนท เปนผูมีอาชีพขาย

การเรียนรู) จํานวน 2 ศูนย จํากัด/96,000 บาท จํากัด/96,000 บาท พัสดุนั้นโดยตรง

                                     แบบฟอรมสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ในรอบเดือน..........กันยายน  2552..........

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

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

10 จัดจางทําปายผา จํานวน 3 ผืน ๆ ละ 700 บาท 2,100 บาท โดยวิธีพิเศษ รานตันหยงโฆษณา / รานตันหยงโฆษณา / และรับจางทําพัสดุ

โครงการจัดงานวันฮารีรายอ (อีดิ้ลฟตรี) 2,100 บาท 2,100 บาท นั้นโดยตรง

ประจําป 2552

11 จัดซื้อของรางวัลโครงการจัดงานวันฮารีรายอ 22,210 บาท โดยวิธีตกลงราคา ราน ธนากรณพาณิชย / ราน ธนากรณพาณิชย / เปนผูมีอาชีพขาย

(อีดิ้ลฟตรี)ประจําป 2552 ใหกับโรงเรียน 22,210 บาท 22,210 บาท พัสดุนั้นโดยตรง

ตาดีกา จํานวน 2 โรง

12 จัดจางทําปายไวนิล พรอมไมอัดและติดตั้ง 70,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา ราน สรอยทองโฆษณา/ ราน สรอยทองโฆษณา/ และรับจางทําพัสดุ

"รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด" 70,000 บาท 70,000 บาท นั้นโดยตรง

 จํานวน  2  ชุด ๆ ละ 14,000.- บาท และ

"โครงการเฉลิมพระเกียรติแมของแผนดิน" 

แมทั้งประเทศปลูกตนไม ถวาย  77  แสนตน

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ14,000.- บาท

13 จัดจางถางปาริมสายทางภายในตําบลทาธง 98,040 บาท โดยวิธีตกลงราคา นายอาแซ  อับดุลเลาะ/ นายอาแซ  อับดุลเลาะ/ เปนผูมีอาชีพรับจาง

ตลอดสายทั้งฝงซายและขวา (ฝงละ 2 .00 ม.) 98,040.- บาท 98,040.- บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

14 จัดจางติดตั้งระบบเครื่อขายคอมพิวเตอร(LAN) 30,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา บริษัท  แอดวานซเทคโนโลยี  บริษัท  แอดวานซเทคโนโลยี  เปนผูมีอาชีพรับจาง

 พรอมอุปรกรณ จํานวน 18 จุด(1 ระบบ) จํากัด/30,000 บาท จํากัด/30,000 บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

                                     แบบฟอรมสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ในรอบเดือน..........กันยายน  2552..........

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

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาธง 
เร่ือง  ผลการจัดซื้อจัดจางรอบเดือน ตุลาคม 2552 

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

  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   2   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552 

 

 
(นายวิษณุเมนสุา  วาแมดีซา) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลทาธง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

1 จัดจางทําปายผา จํานวน 7 ผืน ๆ ละ 700.- บาท    4,900 บาท โดวิธีตกลงราคา นายมะรูสลาม  แวกาจิ / นายมะรูสลาม  แวกาจิ / และรับจางทําพัสดุ

 ตามโครงการจัดทําเวทีประชาคมผูสูงอายุ/ 4,900 บาท 4,900 บาท นั้นโดยตรง

คนพิการ เพื่อแสดงตนและขึ้นทะเบียนขอรับ

เบี้ยยังชีพประจํา ปงบประมาณ  2553

2 จัดจางทําอาหารวาง จํานวน 295 คน ๆ ละ     7,375 บาท โดยวิธีตกลงราคา นางซาแรซา  สาและ / นางซาแรซา  สาและ / เปนผูมีอาชีพขาย

25 บาท  ตามโครงการจัดทําเวทีประชาคม 7,375 บาท 7,375 บาท และรับจางทําพัสดุ

ผูสูงอายุ/คนพิการ เพื่อแสดงตนและขึ้น นั้นโดยตรง

ทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพประจําป

งบประมาณ  2553

3 จัดซื้อวัสดุกอสรางชวยเหลือราษฏรผูไดรับ 24,205 บาท โดยวิธีตกลงราคา ราน ทาธงวัสดุ/24,205 บาท ราน ทาธงวัสดุ/24,205 บาท เปนผูมีอาชีพขาย

ความเสียหายจากเหตุวาตภัยเนื่องจากเกิดพายุ และรับจางทําพัสดุ

ลมแรง ใน ต.ทาธง อ.รามัน จ.ยะลา นั้นโดยตรง

4 จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ใหกับ 734,245.60 บาท โดยวิธีพิเศษ สหกรณโคนมพัทลุงจํากัด/ สหกรณโคนมพัทลุงจํากัด/ เปนศูนยจําหนาย

โรงเรียน 5 แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 734,245.60 บาท 734,245.60 บาท นมนั้นโดยตรง

จํานวน 2 ศูนย ในตําบลทาธง อําเภอรามัน

จังหวัดยะลา

                                     แบบฟอรมสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ในรอบเดือน..........ตุลาคม  2552..........

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

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา




