
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตาชี
เรื่อง  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําเดือน มิถุนายน

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

เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหารงานของรัฐ
เปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.  2540

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

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ)     พสิษฐ  ศรีสุข
(นายพสิษฐ   ศรีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลตาชี



แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานการจัดซ้ือจัดจาง
ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕8

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลตาชี

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีการจัดซ้ือ/
จัดจาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
(โดยสังเขป)

1 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง รถบรรทุกขยะ 4,200.-บาท ตกลงราคา บริษัทซัสโกรีเทล บริษัทซัสโกรีเทล เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

๒ จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง รถยนตสวนกลาง 5,400.-บาท ตกลงราคา บริษัทซัสโกรีเทล บริษัทซัสโกรีเทล เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

3 จัดซื้อวัสดุหนังสือพิมพหมูบาน/อบต. 2,100.- บาท ตกลงราคา นายนิพนธ  แสงฉาย นายนิพนธ  แสงฉาย เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

4 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (ชุดรับแขกไม) ศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 25,000.- บาท ตกลงราคา รานคมาคมฟอรนิเจอร รานคมาคมฟอรนิเจอร

เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

5
จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (เกาอ้ีพลาสติก) ศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 20,900.-บาท ตกลงราคา หจก.เคเฮาส หจก.เคเฮาส

เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

6
จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว (เครื่องทําน้ํา
รอน) ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริม
อาชีพผูสูงอายุ

12,000.-บาท ตกลงราคา หจก.ยะลาชัยพัฒนา หจก.ยะลาชัยพัฒนา เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

7
คาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 3 รายการ
(โทรทัศน,ชุดเครื่องเสียง,ตูเย็น) ศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

62,250.-บาท ตกลงราคา หจก.โกวิทพาณิชย หจก.โกวิทพาณิชย
เปนผูเสนอราคาตาม

ราคาท่ีกําหนด

8 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน(โตะทํางาน) จํานวน 1
ตัว สําหรับกองคลัง 6,000.-บาท ตกลงราคา หจก.เคเฮาส หจก.เคเฮาส เปนผูเสนอราคาตาม

ราคาท่ีกําหนด

9
จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 4 รายการ
(โตะขาพับ,โตะทํางาน,เกาอ้ี,เกาอ้ีพลาสติก)
สําหรับสํานักงานปลัด

72,720.-บาท ตกลงราคา หจก.เคเฮาส หจก.เคเฮาส
เปนผูเสนอราคาตาม

ราคาท่ีกําหนด



- ๒ -

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีการจัดซ้ือ/
จัดจาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
(โดยสังเขป)

10
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน,อาหารวาง
พรอมเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล (การประชุม
สภาฯ สมัยท่ี 2)

3,120.-บาท ตกลงราคา นายนพดล ไชยรัตนทอง นายนพดล ไชยรัตนทอง
เปนผูเสนอราคาตาม

ราคาท่ีกําหนด

11
จางเหมาจัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธ ประชุม
ผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนอก 500.-บาท ตกลงราคา หจก.อัพเกรด หจก.อัพเกรด

เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

12 จางเหมาฉีดพนหมอกควัน จํานวน 5 หมูบาน 700.-บาท ตกลงราคา หหส.กราฟคมีเดียโฆษณา หหส.กราฟคมีเดียโฆษณา
เปนผูเสนอราคาตาม

ราคาท่ีกําหนด

13 จางเหมาจัดทําใบเสร็จรับเงินคาขยะมูลฝอย
จํานวน  100 เลม 2,500.-บาท ตกลงราคา รานพงษศิลปบลอก รานพงษศิลปบลอก เปนผูเสนอราคาตาม

ราคาท่ีกําหนด

14 จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศ 17,025.-บาท ตกลงราคา รานแอรเซอรวิส รานแอรเซอรวิส เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

15 จางเหมาซอมครุภัณฑ (เครื่องสูบน้ําสแตนเลส) 1,177.-บาท ตกลงราคา รานยะลาเทรดดิ้ง รานยะลาเทรดดิ้ง เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

16 จางเหมาซอมเครื่องพนหมอกควัน 3,280.-บาท ตกลงราคา รานสารัตนออโตเซอรวิส รานสารัตนออโตเซอรวิส เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

17 จางเหมาจัดทําปายไวนิลหนาบานนาอยู 700.-บาท ตกลงราคา หหส.กราฟคมีเดียโฆษณา หหส.กราฟคมีเดียโฆษณา เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

18
จางเหมาจัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธ
โครงการอนุรักษดินและน้ําอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

700.-บาท ตกลงราคา หหส.กราฟคมีเดียโฆษณา หหส.กราฟคมีเดียโฆษณา
เปนผูเสนอราคาตาม

ราคาท่ีกําหนด
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ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีการจัดซ้ือ/
จัดจาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
(โดยสังเขป)

19
จางเหมาประกอบอาหารกลาวัน,อาหารวาง
พรอมเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล โครงการ
อนุรักษดินและน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

17,500.-บาท ตกลงราคา นางจุฑาภรณ  พรหมบุรี นางจุฑาภรณ  พรหมบุรี
เปนผูเสนอราคาตาม

ราคาท่ีกําหนด

20 จางเหมาซอมตรวจสภาพรถขยะตามวงรอบ 1,648.87บาท ตกลงราคา บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง
(1972)จํากัด สาขายะลา

บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง
(1972)จํากัด สาขายะลา

เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

21 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรสํานักงานโครงการ
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 27,000.-บาท ตกลงราคา บ.ทักษิณอินโฟเทค บ.ทักษิณอินโฟเทค

เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

ลงชื่อ      ภัทธิวัลย  ดํารงกูล    ผูจัดทํา ลงชื่อ ศรีกัญญา  ภูสาย       ผูตรวจสอบ ลงชื่อ        รัตนาพร เทพษร       ผูรายงาน
( นางภัทธิวลัย  ดํารงกูล ) ( นางสาวศรีกัญญา  ภูสาย ) (นางสาวรัตนาพร เทพษร)

ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาชี ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาชี


