
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตาชี
เรื่อง  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําเดือน กรกฎาคม

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

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

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

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ)     พสิษฐ  ศรีสุข
(นายพสิษฐ   ศรีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลตาชี



แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานการจัดซ้ือจัดจาง
ประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕8

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลตาชี

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีการจัดซ้ือ/
จัดจาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
(โดยสังเขป)

1 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง รถบรรทุกขยะ 4,190.-บาท ตกลงราคา บริษัทซัสโกรีเทล บริษัทซัสโกรีเทล เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

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

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

4 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณในการฝกอบรมโครงการ
รณรงค ลด คัดแยกขยะ 4,000.- บาท ตกลงราคา รานบานเครื่องเขียน รานบานเครื่องเขียน

เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

5
จัดซื้อตะแกรงคัดแยกขยะเพ่ือนํารอง โครงการ
รณรงค ลด คัดแยกขยะ 10,000.-บาท ตกลงราคา รานเมง รานเมง

เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

6 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณในการฝกอบรมโครงการ
สงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ

1,500.-บาท ตกลงราคา รานบานเครื่องเขียน รานบานเครื่องเขียน เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

7
จัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ มวก. จํานวน
50 ผืน โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ

3,250.-บาท ตกลงราคา ราน เอส.วาย เครื่องเขียน ราน เอส.วาย เครื่องเขียน
เปนผูเสนอราคาตาม

ราคาท่ีกําหนด

8 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด จํานวน  13
รายการ 5,185.-บาท ตกลงราคา รานบานเครื่องเขียน รานบานเครื่องเขียน เปนผูเสนอราคาตาม

ราคาท่ีกําหนด

9
จางเหมาคาอาหารกลางวัน, อาหารวางพรอม
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล โครงการรณรงค ลด
คัดแยกขยะ

11,700.-บาท ตกลงราคา นายสุนทร  นิธิวิสุทธิ์ นายสุนทร  นิธิวิสุทธิ์
เปนผูเสนอราคาตาม

ราคาท่ีกําหนด



- ๒ -

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีการจัดซ้ือ/
จัดจาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
(โดยสังเขป)

10
จางเหมาจัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธ
โครงการรณรงค ลด คัดแยกขยะ 700.-บาท ตกลงราคา หหส.กราฟคมีเดียโฆษณา หหส.กราฟคมีเดียโฆษณา

เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

11
จางเหมาจัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธ
โครงการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ 700.-บาท ตกลงราคา หหส.กราฟคมีเดียโฆษณา หหส.กราฟคมีเดียโฆษณา

เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

12
จางเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม โครงการสงเสริมสุขภาพ
ของผูสูงอายุ

15,600.-บาท ตกลงราคา นางจุฑาภรณ พรหมบุรี นางจุฑาภรณ พรหมบุรี

เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

13 จางเหมาถายเอกสารพรอมเย็บเลมแผนพัฒนา
สามป (2559 – 2561) จํานวน 30 เลม 3,900.-บาท ตกลงราคา ราน ส.เจริญพรกอบป ราน ส.เจริญพรกอบป เปนผูเสนอราคาตาม

ราคาท่ีกําหนด

14 จางเหมาจัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธตอตาน
ยาเสพติด จํานวน 1 ปาย 2,000.-บาท ตกลงราคา หหส.กราฟคมีเดียโฆษณา หหส.กราฟคมีเดียโฆษณา เปนผูเสนอราคาตาม

ราคาท่ีกําหนด

15
จางเหมาจัดทําปายพระบรมฉายาลักษณ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

1,680.-บาท ตกลงราคา หหส.กราฟคมีเดียโฆษณา หหส.กราฟคมีเดียโฆษณา
เปนผูเสนอราคาตาม

ราคาท่ีกําหนด

16
จางเหมาจัดทําปายไวนิลโครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

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

ราคาท่ีกําหนด

17
จางเหมารถโดยสารไมประจําทอง จํานวน 1
คัน โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

7,000.-บาท ตกลงราคา นางปราณี  ชุมทอง นางปราณี  ชุมทอง
เปนผูเสนอราคาตาม

ราคาท่ีกําหนด
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ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีการจัดซ้ือ/
จัดจาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
(โดยสังเขป)

18
จางเหมาติดตั้งเครื่องกรองน้ําประปา ม.5 บาน
เหมืองลาง 194,000.-บาท วิธีพิเศษ หจก.ไชยมนตรี พาณิชย หจก.ไชยมนตรี พาณิชย วิธีพิเศษ

19 จัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
นอก 58,785.-บาท ตกลงราคา รานพจนา 2 รานพจนา 2

เปนผูเสนอราคาตาม
ราคาท่ีกําหนด

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

ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาชี ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาชี


