
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาธง 
เร่ือง  ผลการจัดซื้อจัดจางรอบเดือน กรกฎาคม 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   2   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2553 

 

 

 
 

(นายวิษณุเมนสุา  วาแมดีซา) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาธง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

1 จัดจางทําปายอะครีลิค อบต.ทาธง 2,775.58 บาท โดยวิธีตกลงราคา รานตันหยงโฆษณา/ รานตันหยงโฆษณา/ เปนผูมีอาชีพรับจาง

2,775.58 บาท 2,775.58 บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

2 จัดจางเชาชุดขบวนพาเหรดกีฬา อปท. 60,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา นายสุรียา  อาวัม/ นายสุรียา  อาวัม/ เปนผูมีอาชีพเชาชุดและ

คัพ จํานวน 100 ชุด 60,000 บาท 60,000 บาท ตกแตงงานตางๆทั่วไป

3 จัดจางเหมารถรับ - สง ผูเขารวมโครงการฯ 5,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา นางสาวคอซีมะห  บาบาต/ี นางสาวคอซีมะห  บาบาตี/ เปนผูมีอาชีพรับจาง

จํานวน 10 คัน ๆ ละ 500.- บาท เพื่อใช 5,000 บาท 5,000 บาท ทั่วไป

ตามโครงการการแขงขันกีฬา อปท.คัพ

 ครั้งที่ 3  ประจําป 2553

4 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 10 โหล ๆ ละ   400 บาท โดยวิธีตกลงราคา นางซาแรซา    สาและ/ นางซาแรซา    สาและ/ เปนผูมีอาชีพขาย/

40.- บาท  เพื่อใชตามโครงการแขงขัน 400 บาท 400 บาท รับจางนั้นโดยตรง

 กีฬา อปท.คัพ ครั้งที่ 3 ประจําป 2553

5 จัดจางถายเอกสารแผนพัฒนาสามป       2,856  บาท โดยวิธีตกลงราคา รานศิริวัฒน/2,856  บาท รานศิริวัฒน/2,856  บาท เปนผูมีอาชีพรับจาง

เขาเลมแบบสัน ถายปกสี จํานวน 21 เลม ๆ นั้นโดยตรง

ละ 136.- บาท 

6 จัดจางอัดรูปภาพการแขงขันกีฬา อปท. 1,430 บาท โดยวิธีตกลงราคา รานฟูจิคัลเลอร/ รานฟูจิคัลเลอร/ เปนผูมีอาชีพขาย/รับจาง

และเบิกฟาเมืองรามันห จํานวน 283 รูป 1,430 บาท 1,430 บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

                                     แบบฟอรมสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ที่

ในรอบเดือน..........กรกฎาคม  2553..........

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

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

7 จัดจางเหมารถจัดสงนักกีฬา ไป-กลับ  6,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา นางซาแรซา  สาและ/ นางซาแรซา  สาและ/ เปนผูมีอาชีพขาย/

กีฬา อปท.คัพ ครั้งที่ 3 ประจําป 2553 6,000 บาท 6,000 บาท รับจางทําพัสดุนั้น

จํานวน 3  คัน ๆ ละ 500.- บาท  ประเภท โดยตรง

กีฬาฟุตบอล และกีฬาวอลเลยบอล ตาม

โครงการจัดสงนักกีฬาไปแขงขันกีฬา/

กรีฑาที่หนวยงานอื่นจัดการแขงขัน 

ประจําป 2553

8 จัดซื้อน้ําแข็งและน้ําดื่ม ใหกับทีมนักกีฬา 2,320 บาท โดยวิธีตกลงราคา นางซาแรซา  สาและ/ นางซาแรซา  สาและ/ เปนผูมีอาชีพขาย/

กีฬา อปท.คัพ ครั้งที่ 3 ประจําป 2553 2,320 บาท 2,320 บาท รับจางทําพัสดุนั้น

จํานวน 3  คัน ๆ ละ 500.- บาท  ประเภท โดยตรง

กีฬาฟุตบอล และกีฬาวอลเลยบอล ตาม

โครงการจัดสงนักกีฬาไปแขงขันกีฬา/

กรีฑาที่หนวยงานอื่นจัดการแขงขัน 

ประจําป 2553

9 จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน สวิงฟอกซ 75,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ดาราภัณฑ ภาคใต บริษัท ดาราภัณฑ ภาคใต เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ

รุน SN 50 จํานวน 1 เครื่อง จํากัด/75,000 บาท จํากัด/75,000 บาท นั้นโดยตรง

                                     แบบฟอรมสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ในรอบเดือน..........กรกฎาคม  2553..........

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

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

10 จัดจางเหมารถรับ - สง ผูเขารวมโครงการ 7,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา นางสาสคอซีมะห  บาบาต/ี นางสาสคอซีมะห  บาบาตี/ เปนผูมีอาชีพรับจาง

เบิกฟา รามันห ยอนรอยเมืองเกา ประจําป 7,000 บาท 7,000 บาท ทั่วไป

2553 จํานวน 14  คัน ๆ ละ 500.- บาท

เพื่อใชตามโครงการเบิกฟารามันห

ยอนรอยเมืองเกา  ประจําป 2553

11 จัดจางเชาชุดขบวนพาเหรด ผูเขารวม   60,000.- บาท โดยวิธีตกลงราคา นายสุรียา  อาวัม/60,000 บาท นายสุรียา  อาวัม/60,000 บาท เปนผูมีอาชีพเชาชุด

โครงการเบิกฟารามันห ยอนรอยเมืองเกา และตกแตงงานตางๆ

จํานวน 100 ชุด ๆ ละ 600.- บาท ทั่วไป

 เพื่อใชตามโครงการเบิกฟารามันห

ยอนรอยเมืองเกา  ประจําป 2553

12 จางเหมาทําอาหารผูเขารวมโครงการ    6,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา นางซาแรซา  สาและ/ นางซาแรซา  สาและ/ เปนผูมีอาชีพขาย/

เบิกฟารามันห ยอนรอยเมืองเกา จํานวน 6,000 บาท 6,000 บาท รับจางทําพัสดุนั้น

คน 200 คน ๆ ละ 30.- บาท เพื่อใชตาม โดยตรง

โครงการเบิกฟารามันห ยอนรอย

เมืองเกา  ประจําป 2553

                                     แบบฟอรมสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ในรอบเดือน..........กรกฎาคม 2553..........

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

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

13 จัดซื้อน้ําดื่มผูเขารวมโครงการเบิกฟา      1,920 บาท โดยวิธีตกลงราคา นางซาแรซา  สาและ/ นางซาแรซา  สาและ/ เปนผูมีอาชีพขาย/

รามันห ยอนรอยเมืองเกา ประจําป 2553 1,920 บาท 1,920 บาท รับจางทําพัสดุนั้น

จํานวน 48 โหล ๆ ละ 40.- บาท โดยตรง

เพื่อใชตามโครงการเบิกฟารามันห

ยอนรอยเมืองเกา  ประจําป 2553

14 จัดจางทํารถแหอัตลักษณประจําตําบล   25,080  บาท โดยวิธีตกลงราคา นายอาแซ  อับดุลเลาะ /         นายอาแซ  อับดุลเลาะ /         เปนผูมีอาชีพรับจาง

 ทาธงโครงการเบิกฟารามันห ยอนรอย 25,080  บาท 25,080  บาท ทั่วไป

เมืองเกา ประจําป 2553 เพื่อใชตาม

โครงการเบิกฟารามันห ยอนรอย

เมืองเกา  ประจําป 2553

                                     แบบฟอรมสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ในรอบเดือน..........กรกฎาคม  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......กรกฎาคม..2553.......

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

                                     แบบฟอรมสรุปรายงานขอมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา



 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาธง 
เร่ือง  ผลการจัดซื้อจัดจางรอบเดือน สิงหาคม 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  กันยายน  พ.ศ. 2553 

 

 

 
 

(นายวิษณุเมนสุา  วาแมดีซา) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาธง 

 

 
 
 
 



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

1 จัดจางทําปฏิทินเดือนรอมฏอน ป 2553 22,000.- บาท โดยวิธีตกลงราคา รานปตตานีการคา/  รานปตตานีการคา/  เปนผูมีอาชีพขาย/

พิมพ 4  สี ขนาด A 4 จํานวน 1,000 แผน ๆ 22,000.- บาท 22,000.- บาท รับจางทําพัสดุนั้น

ละ 22.- บาท โดยตรง

2 จัดซื้อวัสดุงานบานครัว 11,060 บาท โดยวิธีตกลงราคา รานธนากรณพาณิชย/ รานธนากรณพาณิชย/ เปนผูมีอาชีพขาย

11,060 บาท 11,060 บาท พัสดุนั้นโดยตรง

3 จัดซื้อน้ํามันโครงการพนหมอกควัน 31,050 บาท โดยวิธีตกลงราคา หจก.รามันปโตรเลียม/ หจก.รามันปโตรเลียม/ เปนผูมีอาชีพขาย

กําจัดยุงลายเพื่อปองกันโรขไขเลือด 31,050 บาท 31,050 บาท พัสดุนั้นโดยตรง

ออก ประจําป 2553

4 จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 4 รายการ 16,846 บาท โดยวิธีตกลงราคา รานทาธงวัสด/ุ รานทาธงวัสด/ุ เปนผูมีอาชีพขาย/

16,846 บาท 16,846 บาท รับจางทําพัสดุนั้น

โดยตรง

5 จัดจางเหมาทําอาหารพรอมเครื่องดื่ม 60,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา นายอาแซ  อับดุลเลาะ/ นายอาแซ  อับดุลเลาะ/ เปนผูมีอาชีพขาย/

ครงการละศีลอด (บูกอปอซอ) 60,000 บาท 60,000 บาท รับจางทําพัสดุนั้น

เดือนรอมฎอน ประจําป 2553 จํานวน โดยตรง

ผูเขารวม ประมาณ 1,000 คน

ณ มัสยิดนูรุลอิสลาม บานพรุ หมู 3

                                     แบบฟอรมสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ในรอบเดือน..........สิงหาคม  2553..........

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

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

6 จัดจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธ 39,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา รานตันหยงโฆษณา/ รานตันหยงโฆษณา/ เปนผูมีอาชีพรับจาง

ตอนรับเดือนรอมฎอน วันฮารีรายอ 39,000 บาท 39,000 บาท นั้นโดยตรง

อบต.ทาธง

7 จัดจางโครงการปรับปรุงเสาไฟฟา 98,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา รานทาธงวัสดุ/98,000 บาท รานทาธงวัสดุ/98,000 บาท เปนผูมีอาชีพขาย/

สาธารณะ ริมแมน้ําสายบุรีและซอยครู รับจางทําพัสดุนั้น

เปาะซู 2 โดยตรง

8 จัดจางทําตรายาง จํานวน 15 อัน 2,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา รานพงษศิลปบลอก/ รานพงษศิลปบลอก/ เปนผูมีอาชีพรับจาง

2,000 บาท 2,000 บาท นั้นโดยตรง

9 จัดจางถายเอกสารแผนอัตรากําลัง 960 บาท โดยวิธีตกลงราคา รานศิริวัฒน/960 บาท รานศิริวัฒน/960 บาท เปนผูมีอาชีพรับจาง

พนักงานจาง 4 ป ประจําปงบประมาณ นั้นโดยตรง

2553 พรอมเขาปกเย็บเลม จํานวน 32 เลม

10 จัดจางโครงการจางเหมาขุดลอกแนว  89,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา รานทาธงวัสด/ุ รานทาธงวัสด/ุ เปนผูมีอาชีพขาย/

กันไฟรอบบริเวณที่ทิ้งขยะ ขนาด กวาง 89,000 บาท 89,000 บาท รับจางทําพัสดุนั้น

2.00 เมตร ยาว 530.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร โดยตรง

รอบบริเวณที่ทิ้งขยะ หมูที่ 3 บานพรุ

ตําบลทาธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

                                     แบบฟอรมสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ในรอบเดือน..........สิงหาคม 2553..........

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

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

11 จัดจางโครงการจางเหมาถางหญาริม 83,350 บาท โดยวิธีตกลงราคา นายอาแซ  อับดุลเลาะ/ นายอาแซ  อับดุลเลาะ/ เปนผูมีอาชีพขาย/

สายทางภายในตําบลทาธง 83,350 บาท 83,350 บาท รับจางทําพัสดุนั้น

จํานวน 5 สายทาง ในตําบลทาธง โดยตรง

อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

                                     แบบฟอรมสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ในรอบเดือน..........สิงหาคม 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......สิงหาคม..2553.......

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

                                     แบบฟอรมสรุปรายงานขอมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา



 

 
 
 
 


