
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาธง 
เร่ือง  ผลการจัดซื้อจัดจางรอบเดือน กุมภาพันธ 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  มีนาคม  พ.ศ. 2553 

 

 
(นายวิษณุเมนสุา  วาแมดีซา) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลทาธง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

1 จัดจางทําอาหารกลางวันโรงเรียนตาดีกา 161,408 บาท โดยวิธีพิเศษ นางซาแรซา  สาและ นางซาแรซา  สาและ เปนผูมีอาชีพรับจาง/

จํานวน 7 โรง ในตําบลทาธง อ.รามัน 161,408 บาท 161,408 บาท ขายพัสดุนั้นโดยตรง

จ.ยะลา

2 จัดซื้อบันทึกทองถิ่นไทย ป 2553 260 บาท โดยวิธีตกลงราคา สํานักงานสงเสริมการ สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น/260 บาท ปกครองทองถิ่น/260 บาท

3 จัดจางเหมารถตามโครงการจัดการ 19,500 บาท โดยวิธีตกลงราคา นายอนุรักษ  รอฮิง/ นายอนุรักษ  รอฮิง/ เปนผูมีอาชีพรับจาง

ศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่เยาวชน 19,500 บาท 19,500 บาท ขับรถนั้นโดยตรง

ใน ต.ทาธง อ.รามัน จ.ยะลา

4 จัดจางซอมแซมถนนโดยการถมดิน 99,500 บาท โดยวิธีตกลงราคา รานการัมการโยธา / รานการัมการโยธา / เปนผูมีอาชีพรับจาง

พรอมบดทับ ใหไดระดับผิวถนนเดิม 99,500 บาท 99,500 บาท นั้นโดยตรง

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 

สูงเฉลี่ย1.50 เมตร พรอมวางทอคอนกรีต

เหล็ก จํานวน 1 จุดถนนสายฮุแตแนแต  

- กูแบปูยู  หมูที่ 1 บานโตะพราน

ตําบลทาธง  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

                                     แบบฟอรมสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ที่

ในรอบเดือน..........กุมภาพันธ  2553..........

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

งานจัดซื้อจัดจาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

5 จัดจางซอมแซมไฟฟาถนนสาธารณะ 9,800 บาท โดยวิธีตกลงราคา นายวีระพล  เพชรประอับ นายวีระพล  เพชรประอับ เปนผูมีอาชีพรับจาง

จํานวน 49 ตนๆ ละ 200.- บาท หมูที่ 1, 9,800 บาท 9,800 บาท นั้นโดยตรง

5 ต.ทาธง อ.รามัน จ.ยะลา

6 จัดจางถายเอกสารพรอมเขาเลมผลการ 274  บาท โดยวิธีตกลงราคา รานศิริวัฒน/274 บาท รานศิริวัฒน/274 บาท เปนผูมีอาชีพรับจาง

ดําเนินงานพรอมถายปกสีเขาเลมสัน นั้นโดยตรง

เคลือบปก จํานวน 2 เลม ๆ ละ137.- บาท

7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา จํานวน 9 รายการ 99,989 บาท โดยวิธีตกลงราคา ราน สเปกส สปอรต / ราน สเปกส สปอรต / เปนผูมีอาชีพขาย

99,989 บาท 99,989 บาท พัสดุนั้นโดยตรง

8 จัดจางทําปายผา จํานวน 3 ผืน ตาม 1,350 บาท โดยวิธีตกลงราคา รานตันหยงโฆษณา/ รานตันหยงโฆษณา/ เปนผูมีอาชีพรับจาง

โครงการเมาลิด ประจําป 2553 1,350 บาท 1,350 บาท นั้นโดยตรง

9 จัดซื้อกระเปาเอกสาร จํานวน 200 ใบ ๆ 30,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา รานธนากรณพาณิชย/ รานธนากรณพาณิชย/ เปนผูมีอาชีพขาย

ละ 150 บาท โครงการชีวิตสดใสปลอดภัย 30,000 บาท 30,000 บาท พัสดุนั้นโดยตรง

มะเร็งปากมดลูก

10 จัดจางบันทึกขอมูลความจําเปนพื้นฐาน 9,432 บาท โดยวิธีตกลงราคา นางสาวซีเยาะ  ดือราโอะ/ นางสาวซีเยาะ  ดือราโอะ/ -

จํานวน 1,179 ครัวเรือน 9,432 บาท 9,432 บาท

                                     แบบฟอรมสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ในรอบเดือน..........กุมภาพันธ  2553..........

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

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

11 จัดจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธกีฬา 48,160 บาท โดยวิธีตกลงราคา รานตันหยงโฆษณา/ รานตันหยงโฆษณา/ เปนผูมีอาชีพรับจาง

อบต.ทาธง ประจําป 2553 จํานวน 5 ปาย 48,160 บาท 48,160 บาท นั้นโดยตรง

พรอมโครงไม ,ไมอัด และติดตั้ง

12 จัดซื้อวัสดุไฟฟา จํานวน 14 รายการ 52,930 บาท โดยวิธีตกลงราคา รานเฟรสซัพพลาย/ รานเฟรสซัพพลาย/ เปนผูมีอาชีพขาย

52,930 บาท 52,930 บาท พัสดุนั้นโดยตรง

13 จัดจางทําอาหารพรอมเครื่องดื่ม 41,250 บาท โดยวิธีตกลงราคา นายอาแซ  อับดุลเลาะ นายอาแซ  อับดุลเลาะ เปนผูมีอาชีพขาย/

โครงการเมาลิด ประจําป 2553 41,250 บาท 41,250 บาท รับจางทําโดยตรง

                                     แบบฟอรมสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ในรอบเดือน..........กุมภาพันธ  2553..........

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

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา


