
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตาชี
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือน กุมภาพันธ

............................................
อาศัยอํานาจตามความแหงประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการ

เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหารงานของรัฐ
เปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.  2540

องคการบริหารสวนตําบลตาชี  ไดจัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือน กุมภาพันธ
พ.ศ. 2558 เพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูตามมาตรา 9 (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ)     พสิษฐ  ศรีสุข
(นายพสิษฐ   ศรีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลตาชี



แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานการจัดซ้ือจัดจาง
ประจําเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕8

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลตาชี

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีการจัดซ้ือ/
จัดจาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
(โดยสังเขป)

1 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง รถบรรทุกขยะ 4,600.-บาท ตกลงราคา บริษัทซัสโกรีเทล บริษัทซัสโกรีเทล เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

๒ จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง รถยนตสวนกลาง 3,600.-บาท ตกลงราคา บริษัทซัสโกรีเทล บริษัทซัสโกรีเทล เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

3 จัดซื้อวัสดุหนังสือพิมพหมูบาน/อบต. 1,960.- บาท ตกลงราคา นายนิพนธ  แสงฉาย นายนิพนธ  แสงฉาย เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

5 จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 5 รายการ 1,870.- บาท ตกลงราคา หจก.ยะลาไทยวัฒน หจก.ยะลาไทยวัฒน เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

6 จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 4 รายการ 5,000.- บาท ตกลงราคา หจก.ยะลาไทยวัฒน หจก.ยะลาไทยวัฒน เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

7 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 10 รายการ 4,244.- บาท ตกลงราคา รานมะเก็งการเกษตร รานมะเก็งการเกษตร เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

8
จางเหมารถรับ-สงนักเรียนผูปกครอง โครงการ
ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ีฯ 14,000.-บาท ตกลงราคา รุงจําลองทัวร รุงจําลองทัวร

เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

9
จางเหมาจัดทําปายไวนิล ประชาสัมพันธ
โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ีฯ 700.-บาท ตกลงราคา หหส.กราฟค มีเดียโฆษณา หหส.กราฟค มีเดียโฆษณา

เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

10
จางเหมาจัดอาหารกลางวัน และอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม โครงการทัศนศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานท่ีฯ

4,900.-บาท ตกลงราคา นางจุฑาภรณ  พรหมบุรี นางจุฑาภรณ  พรหมบุรี
เปนผูเสนอราคาตาม

ราคาท่ีกําหนด

11 จัดซื้อวัสดุไฟฟา  จํานวน 8 รายการ 13,974.20บาท ตกลงราคา รานจงกลณีการไฟฟา รานจงกลณีการไฟฟา เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด



- ๒ -

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีการจัดซ้ือ/
จัดจาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
(โดยสังเขป)

๑2
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ประชุมสภาฯ

3,510.-บาท ตกลงราคา นางจุฑาภรณ  พรหมบุรี นางจุฑาภรณ  พรหมบุรี
เปนผูเสนอราคาตาม

ราคาท่ีกําหนด

๑3
จางเหมาจําทําปายไวนิลประชาสัมพันธ จํานวน
1 ปาย โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ 700.-บาท ตกลงราคา หหส.กราฟคมีเดียโฆษณา หหส.กราฟคมีเดียโฆษณา

เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

14 จางเหมาจัดทําปายโฟมบอรด จํานวน 8
รายการ 6,000.-บาท ตกลงราคา รานเทพศิลป รานเทพศิลป เปนผูเสนอราคาตาม

ราคาท่ีกําหนด

15 จางเหมาซอมครุภัณฑท่ัวไป (รถยนตบรรทุกขยะ) 4,746.52บาท ตกลงราคา บ.ปตตานีเจริญเทริดดิ้ง
(1972) จํากัด สาขายะลา

บ.ปตตานีเจริญเทริดดิ้ง
(1972) จํากัด สาขายะลา

เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

16 จางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ สนง.
เครื่องปรับอากาศ สํานักปลัด จํานวน 3 เครื่อง 5,530.-บาท ตกลงราคา รานยะหา เครื่องเขียน รานยะหา เครื่องเขียน เปนผูเสนอราคาตาม

ราคาท่ีกําหนด

17
จางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ สนง
เครื่องปรับอากาศ สวนการคลัง จํานวน 1
เครื่อง

2,160.-บาท ตกลงราคา รานยะหา เครื่องเขียน รานยะหา เครื่องเขียน
เปนผูเสนอราคาตาม

ราคาท่ีกําหนด

18 จางเหมาดูแลและปรับปรุงระบบเว็บไซต 10,000.-บาท ตกลงราคา บ.ไทยอินฟอรเมชั่นซัสเทม
จํากัด

บ.ไทยอินฟอรเมชั่นซัสเทม
จํากัด

เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

19 จางเหมาสํารวจและจดมาตราน้ําประปา
จํานวน 2 เดือน 10,000 ตกลาราคา นส.เบญจมาภรณ

อารีบําบัด
นส.เบญจมาภรณ

อารีบําบัด
เปนผูเสนอราคาตาม

ราคาท่ีกําหนด

ลงชื่อ      ภัทธวิัลย  ดํารงกูล    ผูจัดทํา ลงชื่อ       ศรีกัญญา  ภูสาย       ผูตรวจสอบ ลงชื่อ        รัตนาพร เทพษร       ผูรายงาน
( นางภัทธวิลัย  ดํารงกูล ) ( นางสาวศรีกัญญา  ภูสาย ) (นางสาวรัตนาพร เทพษร)

ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาชี ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาชี


