
แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานการจัดซ้ือจัดจาง
ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕7

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลตาชี

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีการจัดซ้ือ/
จัดจาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
(โดยสังเขป)

๑ จัดซื้อวัสดุหนังสือพิมพใหกับ หมูบาน 1,500.- บาท ตกลงราคา นายนิพนธ  แสงฉาย นายนิพนธ  แสงฉาย เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

๒ จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง รถยนตสวนกลาง 7,200.-บาท ตกลงราคา บริษัทซัสโกรีเทล บริษัทซัสโกรีเทล เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

๓ จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง รถบรรทุกขยะ 5,450.-บาท ตกลงราคา บริษัทซัสโกรีเทล บริษัทซัสโกรีเทล เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

๔ จัดซื้อวัสดุหนังสือพิมพใหกับ อบต. 600.-บาท ตกลงราคา นายนิพนธ  แสงฉาย นายนิพนธ  แสงฉาย เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

๕ จัดซื้อวัสดุกอสราง (ฝาเบดานทีบาร) 1,700.-บาท ตกลงราคา หจก.ยะลา ไทยวัฒน หจก.ยะลา ไทยวัฒน เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

๖
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณอ่ืน จํานวน 3 รายการ
ตามโครงการอบรมการปองกันและตอตาน
ยาเสพติด

4,140.- บาท ตกลงราคา รานวรกร พาณิชย รานวรกร พาณิชย
เปนผูเสนอราคาตาม

ราคาท่ีกําหนด

๗ จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสาร , โตะ
ทํางาน , เกาอ้ีสํานักงาน สวนการคลัง 21,3๐๐.-บาท ตกลงราคา หจก. เคเฮาส หจก. เคเฮาส

เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

๘ จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (โตะเหล็ก) สํานักปลัด 6,5๐๐.- บาท ตกลงราคา หจก. เคเฮาส หจก. เคเฮาส เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

๙
จางเหมาจัดอาหารกลางวัน และอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล โครงการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

21,000.-บาท ตกลงราคา นางจุฑาภรณ  พรหมบุรี นางจุฑาภรณ  พรหมบุรี เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

10
จางเหมาจัดทาํปายไวนิลประชาสัมพันธ
โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 800.-บาท ตกลงราคา รานเทพศิลป รานเทพศิลป

เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาที่กําหนด
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๑1
จางเหมาประกอบอาหารกลางวันฯ เลี้ยงรับรอง
คณะประเมินจากสํานักงานรับรองฯ (สมศ.) 2,500.-บาท ตกลงราคา นายวีรยุทธ  รุงงกลิ่น นายวีรยุทธ  รุงงกลิ่น เปนผูเสนอราคาตาม

ราคาท่ีกําหนด

๑2 จางเหมาจัดอาหารประชุมสภาฯ อบต.
ประจําป 2557 สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 2,025.-บาท ตกลงราคา นายวีรยุทธ  รุงงกลิ่น นายวีรยุทธ  รุงงกลิ่น เปนผูเสนอราคาตาม

ราคาท่ีกําหนด

๑3 จางเหมาตรวจเช็ครถยนตบรรทุกขยะ 2,135.72.-บาท ตกลงราคา บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง
(1972) จํากัด สาขายะลา

บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง
(1972) จํากัด สาขายะลา

เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

๑4 จางเหมาถางปา 2 ขางทาง 8,000.-บาท ตกลงราคา นายธเนส  สุขสวัสดิ์ นายธเนส  สุขสวัสดิ์ เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

15
จัดซื้อรถยนตบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบมีชองดานหลังคนขับ
จํานวน 1 คัน

649,000.-บาท ตกลงราคา บ.พิธานพาณิชย จํากัด
สาขายะลา

บ.พิธานพาณิชย จํากัด
สาขายะลา

เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

16

จางเหมาจัดอาหารกลางวัน และอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลโครงการอบรม
การปองกันและตอตานยาเสพติดภายใต
โครงการ To Be Number one

23,760.-บาท ตกลงราคา นายสุนทร  นิธิวิสุทธ นายสุนทร  นิธิวิสุทธ เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

17
จางเหมาจัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธ
โครงการอบรมการปองกันและตอตานยาเสพ
ติดภายใตโครงการ To Be Number one

750.-บาท ตกลงราคา หหส.กราฟคมีเดีย
โฆษณา

หหส.กราฟคมีเดีย
โฆษณา เปนผูเสนอราคาตาม

ราคาท่ีกําหนด

18 จางเหมารถรับสงโดยสารปรับอากาศไมประจํา
ทาง จํานวน 1 คัน 14,000.-บาท ตกลงราคา รุงจําลองทัวร รุงจําลองทัวร

เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

๑9 จางเหมาจัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธศูนย
ปรองดอง 500.-บาท ตกลงราคา หหส.กราฟคมีเดีย

โฆษณา
หหส.กราฟคมีเดีย

โฆษณา
เปนผูเสนอราคาตาม

ราคาท่ีกําหนด
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20
จางเหมาจัดทําปายไวนิล  ประชาสัมพันธ
โครงการสงเสริมอาชะการจัดดอกไมสดและการ
ผูกผาในวันพิธีตางๆ

750.-บาท ตกลงราคา หหส.กราฟคมีเดีย
โฆษณา

หหส.กราฟคมีเดีย
โฆษณา

เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

21
จางเหมาจัดอาหารวางพรอมเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล โครงการสงเสริมอาชะการจัด
ดอกไมสดและการผูกผาในวันพิธีตางๆ

4,000.-บาท ตกลงราคา นางนิรมล  ศรีสุข นางนิรมล  ศรีสุข เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

22 จางเหมาเพ่ือชวยงานใน อบต. และงานท่ี
เก่ียวของ จํานวน 4 เดือน ๆ ละ 5,000.-บาท 20,000.-บาท ตกลงราคา นายชอุม  รุงกลิ่น นายชอุม  รุงกลิ่น เปนผูเสนอราคาตาม

ราคาท่ีกําหนด

23 จางเหมาเพ่ือชวยงานใน อบต. และงานท่ี
เก่ียวของ จํานวน 4 เดือน ๆ ละ 5,000.-บาท 20,000.-บาท ตกลงราคา นางมะลิ  ณ นคร นางมะลิ  ณ นคร เปนผูเสนอราคาตาม

ราคาท่ีกําหนด
24 จางเหมาโครงการปรับปรุงตอเติมสนามกีฬา 658,800.-บาท วิธีพิเศษ หจก.บันนังศิลากอสราง หจก.บันนังศิลากอสราง วิธีพิเศษ

25 จัดซื้อวัสดุ ศพด. บานนอก จํานวน 39 รายการ 59,500.-บาท ตกลงราคา เรือนอนุบาล เรือนอนุบาล เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

26
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ เชนดอกไมสด โอเอซีส
เชือกฟาง ฯลฯ โครงการสงเสริมอาชีพการจัด
ดอกไมสดและการผูกผาในวันพิธีตางๆ

8,100.-บาท ตกลงราคา รานอโศก (ใจดี) รานอโศก (ใจดี) เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

ลงชื่อ ภัทธิวัลย  ดํารงกูล ผูจัดทํา ลงชื่อ อภิฤดี  สุวรรณกุล ผูตรวจสอบ ลงชื่อ รัตนาพร เทพษร ผูรายงาน
( นางภัทธิวลัย  ดํารงกูล ) ( นางสาวอภิฤดี  สุวรรณกุล ) ( นางสาวรัตนาพร เทพษร )
ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ นักวิชาการศึกษา  รักษาราชการแทน                            ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาชี

หวัหนาสํานักปลัดฯ


