
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตาชี
เรื่อง  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําเดือน ตุลาคม

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

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

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

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ)     พสิษฐ  ศรีสุข
(นายพสิษฐ   ศรีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลตาชี



แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานการจัดซ้ือจัดจาง
ประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8

หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลตาชี

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีการจัดซ้ือ/
จัดจาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
(โดยสังเขป)

1 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง รถบรรทุกขยะ 4,050.-บาท ตกลงราคา บริษัทซัสโกรีเทล บริษัทซัสโกรีเทล เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

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

3 จัดซื้อวัสดุหนังสือพิมพหมูบาน/อบต. 2,170.-บาท ตกลงราคา นายนิพนธ  แสงฉาย นายนิพนธ  แสงฉาย เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

4 จัดซื้อพวงมาลา เนื่องในวันปยมหาราช 1,000.-บาท ตกลงราคา รานราชาวดีรีฟอสท รานราชาวดีรีฟอสท เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

5
จางเหมาจัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธ
โครงการอนุรักษประเพณีวันสารทเดือนสิบ 2,100.-บาท ตกลงราคา หหส.กราฟคมีเดียโฆษณา หหส.กราฟคมีเดียโฆษณา

เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

6 จางเหมาถายเอกสารเขาเลมขอบัญญัติ 4,470.-บาท ตกลงราคา ราน ส.เจริญกอปป ราน ส.เจริญกอปป เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

7 จางเหมาตรวจสอบสภาพรถยนตรถบรรทุก 2,387.17บาท ตกลงราคา บ.ปตตานีเทรดดิ้ง (1972)
จํากัด สาขายะลา

บ.ปตตานีเทรดดิ้ง (1972)
จํากัด สาขายะลา

เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

8 จางเหมาลงโปรแกรมคอมพิวเตอร 400.-บาท ตกลงราคา รานไอที เซ็นเตอร รานไอที เซ็นเตอร เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

9 จางเหมายามรักษาความปลอดภัยสถานท่ี
ราชการ เปนเวลา 1 ป 288,000.-บาท ตกลงราคา นายทวีวัฒน  เถาแกว นายทวีวัฒน  เถาแกว เปนผูเสนอราคาตาม

ราคาท่ีกําหนด

10 จางเหมาจัดทําตรายาง (ศพด.) จํานวน 6 อัน 1,350.-บาท ตกลงราคา รานพงษศิลปบลอก รานพงษศิลปบลอก เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด



- ๒ -

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีการจัดซ้ือ/
จัดจาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
(โดยสังเขป)

11
จางเหมาเก็บขยะในพ้ืนท่ีตําบลตาชี เปนเวลา
1 ป 144,000.-บาท ตกลงราคา นายวินัย ชวยเฉลิมชัย นายวินัย ชวยเฉลิมชัย

เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

12
จางเหมาดูแลและตัดหญาบริเวณสนามกีฬา
เปนเวลา 1 ป 72,000.-บาท ตกลงราคา นายชะอุม รุงกลิ่น นายชอุม รุงกลิ่น

เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

13 จางเหมาสํารวจจดมาตรน้ํา เปนเวลา 1 ป 66,000.-บาท ตกลงราคา นางสาวเบญจมาภรณ อารีบําบัด นางสาวเบญจมาภรณ อารีบําบัด
เปนผูเสนอราคาตาม

ราคาท่ีกําหนด

14
จางเหมาดูแลและซอมบํารุงระบบประปาและ
เก็บคาน้ําประปาและคาขยะมูลฝอย เปนเวลา
1 ป

72,000.-บาท ตกลงราคา นางจันทนา ชูไชย นางจันทนา ชูไชย เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

15 จางเหมาอ่ืนๆ (ดูแลความเรียบรอยในกองชาง) 66,000.-บาท ตกลงราคา นางสาวปารียา ปานใหม นางสาวปารียา ปานใหม เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

16 จัดซื้อนม รร และ ศพดฯ จํานวน 30 วัน 13,818.-บาท ตกลงราคา บ.ตอยยีบันฟูดส จํากัด บ.ตอยยีบันฟูดส จํากัด เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

17 จางเหมาคนงานท่ัวไป (นักการภารโรง)
(9,000 x 12) 108,000.-บาท ตกลงราคา นายประพันธ ไชยรัตน นายประพันธ ไชยรัตน เปนผูเสนอราคาตาม

ราคาท่ีกําหนด

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

ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาชี ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาชี


