
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง 
เรื่อง  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม  2565 

-------------------------------------------------------------------- 
  ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ประชาชนตรวจดูได้ 
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ข้อ 2 กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
นั้น และเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง   
จึงประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
ทุกเดือน   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  4  เมษายน  พ.ศ. ๒๕65 

 

 

 
 

(นายซาลี  วาแมดีซา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

65037528800

จ้างทำป้ายไวนิลขนาดต่างๆ และโพสเตอร์ปฏิทินรอมฎอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47,188.00 บาท

47,188.00 บาท

1941000101886 ร้านซาบิกูน การพิมพ์ 47,188.00จ้าทำป้ายไวนิลรอมฏอน จำนวน 3 ขนาด และโพสเตอร์ปฏิทินรอมฏอน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1941000101886 ร้านซาบิกูน การพิมพ์ 650314445501 11/2565 30/03/2565 47,188.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



แบบ สขร.๑

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (โดยสังเขป) หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ 2,145.00 2,145.00 โดยวิธีเจาะจง ร้านอามี การค้า/ ร้านอามี การค้า/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างขาย 11 มี.ค.65
ค่าขนและเก็บขยะมูลฝอย ประจ าปี 2,145.00 บาท 2,145.00 บาท น้ันโดยตรง
พ.ศ.2564 ขนาด 1*2 เมตร

2 จ้างท าตรายาง ส านักปลัด 11 อัน และ 3,060.00 3,060.00 โดยวิธีเจาะจง ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก/ ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท า 22 มี.ค.65
กองการศึกษา 6 อัน 3,060.- บาท 3,060.- บาท น้ันโดยตรง

3 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงเพ่ือใช้ในการ 35,400.00 35,400.00 โดยวิธีเจาะจง หจก.รามันปิโตรเลียม หจก.รามันปิโตรเลียม เป็นผู้มีอาชีพขาย บันทึกตกลงซ้ือ
ปฏิบัติงานในราชการ ประจ าเดือน 35,400.00 บาท 35,400.00 บาท พัสดุน้ันโดยตรง 2/2565 / 30 ธ.ค.64
มี.ค.64 จ านวน 1,165 ลิตร

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ..........มีนาคม.......... 
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนต าบลท่าธง..........

วันท่ี......4......เดือน.....เมษายน....2565.....

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

65037520170

ซื้อวัสดุโครงการจัดงารประเพณีละศิลอด (บูกอปอซอ) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

90,135.00 บาท

90,135.00 บาท

3950600259818 ร้านอามี การค้า 90,135.00จัดซื้อวัสดุโครงการจัดงานประเพณีละศิลอด(บูกอปอซอ) ประจำปีงบประมาณ 25651

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3950600259818 ร้านอามี การค้า 650314430403 10/2565 29/03/2565 90,135.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

65037528800

จ้างทำป้ายไวนิลขนาดต่างๆ และโพสเตอร์ปฏิทินรอมฎอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47,188.00 บาท

47,188.00 บาท

1941000101886 ร้านซาบิกูน การพิมพ์ 47,188.00จ้าทำป้ายไวนิลรอมฏอน จำนวน 3 ขนาด และโพสเตอร์ปฏิทินรอมฏอน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1941000101886 ร้านซาบิกูน การพิมพ์ 650314445501 11/2565 30/03/2565 47,188.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

65037420620

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

90,000.00 บาท

30,400.00 บาท

1950600066568 ร้านริดดีไซน์ 30,000.00จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1950600066568 ร้านริดดีไซน์ 650314420999 10/2565 29/03/2565 30,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

65037421316

จ้างซ่อมแซมถนนที่เสียหายจากเหตุอุทกภัย จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

300,762.39 บาท

300,762.39 บาท

1940600003868 ร้านนิส วารา 300,000.00ซ่อมแซมถนนที่เสียหายจากเหตุอุทกภัย จำนวน 2 สาย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1940600003868 ร้านนิส วารา 650422002162 2/2565 05/04/2565 300,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

65047032005

จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน บต 5158 ยะลา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,340.00 บาท

12,340.00 บาท

0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 12,340.00จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน บต 5158 ยะลา จำนวน 8 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 650414026256 12/2565 04/04/2565 12,340.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก




