
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาธง 
เร่ือง  ผลการจัดซื้อจัดจางรอบเดือน มีนาคม 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  เมษายน  พ.ศ. 2553 

 

 
(นายวิษณุเมนสุา  วาแมดีซา) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลทาธง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

1 จัดจางทําอาหารกลางวันและอาหารวาง 25,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา นายอาแซ  อับดุลเลาะ/ นายอาแซ  อับดุลเลาะ/ เปนผูมีอาชีพรับจาง/

พรอมเครื่องดื่ม จํานวนคน 200 คน 25,000 บาท 25,000 บาท ขายพัสดุนั้นโดยตรง

โครงการชีวิตสดใสปลอดภัยมะเร็ง 

ปากมดลูก

2 จัดจางโครงการกอสรางตอเติมหลังคา 286,000 บาท โดยวิธีพิเศษ รานนัจมียการกอสราง/ รานนัจมียการกอสราง/ เปนผูมีอาชีพรับจาง

อัฒจันทรสนามฟุตบอลบานจะรังตาดง 286,000 บาท 286,000 บาท นั้นโดยตรง

หมูที่ 2 ต.ทาธง อ.รามัน จ.ยะลา

3 จัดซื้อวัสดุเครื่องมือและเมล็ดพันธุการ 50,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา รานธนากรณพาณิชย/ รานธนากรณพาณิชย/ เปนผูมีอาชีพขาย

เกษตรตามโครงการสงเสริมการประกอบ 50,000 บาท 50,000 บาท พัสดุนั้นโดยตรง

อาชีพทําการเกษตรปลูกผักผสมผสาน

4 จัดจางซอมแซมถนนลูกรังสายบาน 22,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา รานมุสลิมคอนกรีต/ รานมุสลิมคอนกรีต/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา

โตะพราน-ปาบอน ชวง กม.0+55 ถึง กม. 22,000 บาท 22,000 บาท /ขายพัสดุนั้นโดยตรง

0-85 พื้นที่ความเสียหาย 195.00 ตารางเมตร

ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พรอมบดทับ สถาน

ที่ซอมแซม  ถนนสายบานโตะพราน-

ปาบอน หมูที่ 1-4 ต.ทาธง อ.รามัน จ.ยะลา

                                     แบบฟอรมสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ที่

ในรอบเดือน..........มีนาคม  2553..........

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

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

5 จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา จํานวน 1 เครื่อง 34,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา นายดนยา  วายะโยะ/ นายดนยา  วายะโยะ/ เปนผูมีอาชีพขาย

ขนาด สูง 32.70 ซม. กวาง 17.80 ซม. 34,000 บาท 34,000 บาท พัสดุทั่วไปอิสระ

ลึก 17.80 ซม. น้ําหนัก 3.2 กก. อัตราการ

ไหลของน้ํา 3.4 ลิตร/นาที อายุการใชงาน

ชุดไสกรองคารบอนและหลอดอุลตรา

ไวโอเลต อายุการรับประกันเครื่อง 3 ป 

 นับจากซื้อมา

6 จัดจางทําตรายาง จํานวน 6 อัน 690 บาท โดยวิธีตกลงราคา รานพงษศิลปบลอก/ รานพงษศิลปบลอก/ เปนผูมีอาชีพรับจาง

690 บาท 690 บาท นั้นโดยตรง

7 จัดจางโครงการปรับปรุงขุดลอกคูระบาย  45,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา รานทาธงวัสด/ุ45,000 บาท รานทาธงวัสดุ/45,000 บาท เปนผูมีอาชีพขาย/

น้ํา คสล.บานจะรังตาดง ขนาดกวาง 0.50 รับจางทําพัสดุนั้น

เมตร  ลึก 0.60 เมตร ยาว 850.00 เมตร โดยตรง

และทําการกําจัดวัชพืชบริเวณคูระบายน้ํา

พรอมวางทอคอนกรีตรองพื้น จํานวน

1 จุด สถานที่ ณ  คูระบายน้ําบานจะรังตาดง

ม.2  ต.ทาธง อ.รามัน จ.ยะลา

                                     แบบฟอรมสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ในรอบเดือน..........มีนาคม  2553..........

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

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

8 จัดจางทําปายผา จํานวน 2 ผืน ขนาด 1,400 บาท โดยวิธีตกลงราคา รานตันหยงโฆษณา/ รานตันหยงโฆษณา/ เปนผูมีอาชีพรับจาง

1*4 เมตร โครงการพัฒนาศักยภาพและ 1,400 บาท 1,400 บาท นั้นโดยตรง

สรางความเขมแข็งใหกับกลุมสตรี ต.ทาธง

9 จัดซื้อของที่ระลึก จํานวน 2 ชิ้นโครงการ 2,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา รานนครเครื่องเงิน/ รานเฟรสซัพพลาย/ เปนผูมีอาชีพขาย

พัฒนาศักยภาพและสรางความเขมแข็ง 2,000 บาท พัสดุนั้นโดยตรง

10 จัดจางทําอาหารกลางวันและอาหารวาง 5,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา นางซาแรซา  สาและ/ นางซาแรซา  สาและ/ เปนผูมีอาชีพขาย/

จํานวนคน 50 คน โครงการพัฒนาศักย 5,000 บาท 5,000 บาท รับจางทําโดยตรง

ภาพและสรางความเขมแข็งใหกับกลุม

สตรีตําบลทาธง 41,250 บาท 41,250 บาท

11 จัดจางเหมารถทัวรปรับอากาศ ขนาด 75,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา นายสุขสันต  ไชยวิตร นายสุขสันต  ไชยวิตร เปนผูประกอบการ 

2 ชั้น จํานวน 1 คัน โครงการพัฒนา 75,000 บาท 75,000 บาท ขนสงไมประจําทาง

ภาพและสรางความเขมแข็งใหกับกลุม

สตรีตําบลทาธง

12 จัดจางเหมาทําอาหารพรอมเครื่องดื่ม 19,600 บาท โดยวิธีตกลงราคา นางซาแรซา  สาและ/ นางซาแรซา  สาและ/ เปนผูมีอาชีพขาย/

โครงการคลินิคฟุตบอลภาคฤดูรอน 19,600 บาท 19,600 บาท รับจางทําโดยตรง

                                     แบบฟอรมสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ในรอบเดือน..........มีนาคม  2553..........

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

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

13 จัดจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีต    1,000,000 บาท โดยวิธีพิเศษ หจก.นัจวาการกอสราง/ หจก.นัจวาการกอสราง/ เปนผูมีอาชีพรับจาง

เสริมเหล็ก ซอยครูเปาะซู ขนาดกวาง 1,000,000 บาท 1,000,000 บาท นั้นโดยตรง

4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เงินกูสําหรับโครงการ

เมตร ไหลทางลูกรัง กวาง 0.50 เมตร ลงทุนภายใตแผน

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,600.00 ตารางเมตร ปฏิบัติการไทย

สถานที่กอสราง ซอยครูเปาะซู หมูที่ 1 เขมแข็ง 2555

บานโตะพราน ตําบลทาธง อําเภอรามัน

จังหวัดยะลา ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     1,941 ,634 บาท โดยวิธีพิเศษ หจก.นัจวาการกอสราง/ หจก.นัจวาการกอสราง/ เปนผูมีอาชีพรับจาง

ซอยครูเปาะซู 1 ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,941 ,634 บาท 1,941 ,634 บาท นั้นโดยตรง

400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมทางเชื่อม โครงการเงินอุดหนุน

กวาง 4.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร หนา 0.15 ทั่วไปภายใตแผนปฏิบัติ

 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,140.00 ตาราง การไทยเขมแข็ง 2555

เมตร สถานที่กอสราง ซอยครูเปาะซู 1 ม.2

บานจะรังตาดง ตําบลทาธง อําเภอรามัน

จังหวัดยะลา ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด 

                                     แบบฟอรมสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ในรอบเดือน..........มีนาคม  2553..........

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

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมหล็ก   1,985,000 บาท โดยวิธีพิเศษ หจก.ทักษิณพัฒนายะลา หจก.ทักษิณพัฒนายะลา เปนผูมีอาชีพรับจาง

ซอยฮูแตแนแต ขนาดกวาง 4.00 เมตร กอสราง/1,985,000 บาท กอสราง/1,985,000 บาท นั้นโดยตรง

ยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหล เงินกูสําหรับโครงการ

ทางลูกรัง กวางขางละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ ลงทุนภายใตแผน

ไมนอยกวา 3,200.00 ตารางเมตร สถานที่ ปฏิบัติการไทย

กอสราง ซอยฮูแตแนแต  หมูที่ 1 บานโตะพราน เขมแข็ง 2555

ตําบลทาธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด

16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         1,999,000 บาท โดยวิธีพิเศษ หจก.นัจวาการกอสราง/ หจก.นัจวาการกอสราง/ เปนผูมีอาชีพรับจาง

ซอยสระเก็บน้ําบานพรุ ขนาดกวาง4.00 เมตร 1,999,000 บาท 1,999,000 บาท นั้นโดยตรง

ยาว 810.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหล เงินกูสําหรับโครงการ

ทาง ลูกรัง กวางขางละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ ลงทุนภายใตแผน

ไมนอยกวา 3,240.00 ตารางเมตร สถานที่ ปฏิบัติการไทย

กอสราง  ซอยสระเก็บน้ําบานพรุ หมูที่ 3 เขมแข็ง 2555

บานพรุ ตําบลทาธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด

                                     แบบฟอรมสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ในรอบเดือน..........มีนาคม  2553..........

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

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      1,998,000 โดยวิธีพิเศษ หจก.นัจวาการกอสราง/ หจก.นัจวาการกอสราง/ เปนผูมีอาชีพรับจาง

ซอย ม.อ. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 790.00 1,998,000 บาท 1,998,000 บาท นั้นโดยตรง

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทางลูกรัง เงินกูสําหรับโครงการ

กวางขางละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ลงทุนภายใตแผน

3,160.00 เมตร สถานที่กอสราง ซอย ม.อ. ม.6 ปฏิบัติการไทย

บานจําปูน ตําบลทาธง อําเภอรามัน เขมแข็ง 2555

จังหวัดยะลา ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด

18 จัดจางทําปายผาประชาสัมพันธโครงการ 950 บาท โดยวิธีตกลงราคา รานตันหยงโฆษณา/ รานตันหยงโฆษณา/ เปนผูมีอาชีพรับจาง

คลินิกฟุตบอล ขนาด  1*6.5  เมตร 950 บาท 950 บาท นั้นโดยตรง

19 จัดซื้ออุปกรณกีฬาโครงการคลินิก 24,650 บาท โดยวิธีตกลงราคา รานฟรดาวสกิ๊ปชอปแอนด รานฟรดาวสกิ๊ปชอปแอนด เปนผูมีอาชีพขาย

ฟุตบอล สปอรต/24,650 บาท สปอรต/24,650 บาท พัสดุนั้นโดยตรง

20 จัดซื้อกระเปาพรอมวัสดุอุปรกณ 52,500 บาท โดยวิธีตกลงราคา รานธนากรณพาณิชย/ รานธนากรณพาณิชย/ เปนผูมีอาชีพขาย

โครงการฝกอบรมเยาวชนมุสลีมะหภาค 52,500 บาท 52,500 บาท พัสดุนั้นโดยตรง

ฤดูรอน (กรูซุส) ครั้งที่ 3/2553

                                     แบบฟอรมสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ในรอบเดือน..........มีนาคม  2553..........

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

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

21 จัดจางตกแตงสถานที่พรอมติดตั้งเครื่อง 6,400 บาท โดยวิธีตกลงราคา นายอาแซ  อับดุลเลาะ/ นายอาแซ  อับดุลเลาะ/ เปนผูมีอาชีพขาย/

เสียงโครงการฝกอบรมเยาวชนมุสลีมะห 6,400 บาท 6,400 บาท รับจางนั้นโดยตรง

ภาคฤดูรอน (กรูซุส) ครั้งที่ 3/2553

22 จัดจางทําอาหารกลางวันและอาหารวาง 37,500 บาท โดยวิธีตกลงราคา นายอาแซ  อับดุลเลาะ/ นายอาแซ  อับดุลเลาะ/ เปนผูมีอาชีพขาย/

พรอมเครื่องดื่มโครงการฝกอบรมเยาวชน 37,500 บาท 37,500 บาท รับจางนั้นโดยตรง

มุสลีมะหภาคฤดูรอน (กรูซุส) 

 ครั้งที่ 3/2553

23 จัดจางตัดสติกเกอรและติดตั้งรถยนต 500 บาท โดยวิธีตกลงราคา รานตันหยงโฆษณา/ รานตันหยงโฆษณา/ เปนผูมีอาชีพรับจาง

สวนกลาง จํานวน 2 ดาน 500 บาท 500 บาท นั้นโดยตรง

                                     แบบฟอรมสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ในรอบเดือน..........มีนาคม  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......มีนาคม..2553.......

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

                                     แบบฟอรมสรุปรายงานขอมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา



 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาธง 
เร่ือง  ผลการจัดซื้อจัดจางรอบเดือน เมษายน 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   3   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2553 

 

 
(นายวิษณุเมนสุา  วาแมดีซา) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลทาธง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

1 จัดจางทําปายผาประชาสัมพันธ   2553 2,200 บาท โดยวิธีตกลงราคา รานตันหยงโฆษณา/ รานตันหยงโฆษณา/ เปนผูมีอาชีพรับจาง

โครงการจัดงานวันกตัญู ประจําป 2,200 บาท 2,200 บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

2553 ขนาด 1*4.5 เมตร  จํานวน 4  ผืน

2 จัดซื้อผาโสรง เสื้อ ผาขาวมา โครงการ 30,800 บาท โดยวิธีตกลงราคา นายอิสพร  บันเทิง/ นายอิสพร  บันเทิง/ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ

จัดงานวันกตัญู ประจําป 2553 30,800 บาท 30,800 บาท นั้นโดยตรง

เพื่อเปนของขวัญใหกับผูสูงอายุ

3 จัดจางเหมาทําอาหารพรอมเครื่องดื่ม 10,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา นายเสวียน  บุญสนอง / นายเสวียน  บุญสนอง/ เปนผูมีอาชีพรับจาง

สําหรับโครงการจัดงานวันกตัญู 10,000 บาท 10,000 บาท /ขายพัสดุนั้นโดยตรง

ระจําป 2553

4 จัดซื้อชุดนักฟุตบอล จํานวน 14 ทีม 63,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา รานฟรดาวส กิ๊ปชอป แอนด รานฟรดาวส กิ๊ปชอป แอนด เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาภายใน สปอรต/63,000 บาท สปอรต/63,000 บาท นั้นโดยตรง

อบต.ทาธง ตานภัยยาเสพติด ครั้งที่ 9

ประจําป 2553

5 จัดซื้อน้ําดื่มสําหรับนักกีฬา จํานวน 175 โหล 8,400 บาท โดยวิธีตกลงราคา นางซาแรซา  สาและ/ นางซาแรซา  สาและ/ เปนผูมีอาชีพรับจาง

ๆ ละ48 บาท โครงการจัดการแขงขันกีฬาใน 8,400 บาท 8,400 บาท /ขายพัสดุนั้นโดยตรง

อบต. ทาธง ตานภัยยาเสพติด ครั้งที่ 9 ป 53

                                     แบบฟอรมสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ที่

ในรอบเดือน..........เมษายน  2553..........

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

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

6 จัดซื้อเสื้อนักกีฬาตาดีกาพรอมสกรีน    38,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา รานฟรดาวส กิ๊ปชอป แอนดสปรานฟรดาวส กิ๊ปชอป แอนดสปเปนผูมีอาชีพขายพัสดุ
“ทาธงคัพ” จํานวน 380 ตัว ๆ ละ สปอรต/ 38,000 บาท สปอรต/ 38,000 บาท นั้นโดยตรง

100.-บาท โรงเรียนตาดีกา จํานวน 7 โรง

โครงการแขงขันกีฬาโรงเรียนตาดีกา 

ตําบล ทาธง ครั้งที่ 7 ประจําป พ.ศ.2553 

7 จัดซื้อน้ําดื่มใหกับนักกีฬาโรงเรียน 2,500 บาท โดยวิธีตกลงราคา นายนัสรูดิน  มาโซ / นายนัสรูดิน  มาโซ / เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ

ตาดีกา จํานวน 7 โรง จํานวน 50 โหล ๆ 2,500 บาท 2,500 บาท นั้นโดยตรง

ละ 50 บาท  เปนเงิน 2,500.- บาท  

โครงการแขงขันกีฬาโรงเรียนตาดีกา 

ตําบล ทาธง ครั้งที่ 7 ประจําป พ.ศ.2553 

8 จัดจางทําปายผาประชาสัมพันธโครงการ 4,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา นายมะรูสลาม  แวกาจิ / นายมะรูสลาม  แวกาจิ / เปนผูมีอาชีพรับจาง

จัดทําเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผน 4,000 บาท 4,000 บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

พัฒนา 3 ป (พ.ศ.2554-2556) 

ขนาด 1*3.5  เมตร จํานวน 8 ผืน 

9 จัดจางซอมแซมไฟฟาถนนสาธารณที่ 7,400 บาท โดยวิธีตกลงราคา นายดอเลาะ  อาแว/ นายดอเลาะ  อาแว/ เปนผูมีอาชีพรับจาง

ขัดของ ม.1,2,3,6,7 ต.ทาธง อ.รามัน จ.ยะลา 7,400 บาท 7,400 บาท นั้นโดยตรง

                                     แบบฟอรมสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ในรอบเดือน..........เมษายน 2553..........

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

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

10 จัดจางเหมาทําอาหารพรอมเครื่องดื่ม 50,400 บาท โดยวิธีตกลงราคา นางซาแรซา  สาและ/ นางซาแรซา  สาและ/ เปนผูมีอาชีพรับจาง

จํานวนคน 840 คน ๆ ละ 30 บาท 50,400 บาท 50,400 บาท /ขายพัสดุนั้นโดยตรง

จํานวน 1 มื้อ และเหมาทําอาหารวาง

พรอมเครื่องดื่ม จํานวนคน 840 คน ๆ 

ละ 30 บาท จํานวน 2 มื้อโครงการจัดทํา 

เวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล การจัดทํา 

แผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2554-2556)

11 จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นส Samsung ML- 72,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ซันอิงค จํากัด/ บริษัท ซันอิงค จํากัด/ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ

1610 จํานวน  24  กลอง 72,000 บาท 72,000 บาท นั้นโดยตรง

12 จัดจางทําอาหารกลางวันโรงเรียนตาดีกา 443,872 บาท โดยวิธีพิเศษ นางซาแรซา  สาและ/ นางซาแรซา  สาและ/ เปนผูมีอาชีพขาย/

จํานวน 7 โรง โครงการอาหารกลางวัน 443,872 บาท 443,872 บาท รับจางทําโดยตรง

ตําบลทาธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

13 จัดจางทําตรายาง จํานวน 2 อัน 340 บาท โดยวิธีตกลงราคา รานพงษศิลปบลอก/ รานพงษศิลปบลอก/ เปนผูมีอาชีพรับจาง

2 ชั้น จํานวน 1 คัน โครงการพัฒนา 340 บาท 340 บาท นั้นโดยตรง

ภาพและสรางความเขมแข็งใหกับกลุม

                                     แบบฟอรมสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ในรอบเดือน..........เมษายน 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......เมษายน..2553.......

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

                                     แบบฟอรมสรุปรายงานขอมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา


