
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาธง 
เรื่อง  ผลการจัดซื้อจัดจางรอบเดือน กุมภาพันธ  2562 
-------------------------------------------------------------------- 

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ใหหนวยงานของรัฐนําขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง วิธีเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป รวมทั้งผลการพิจารณาการ
จัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเผยแพรทางเว็บไซดของหนวยงาน นั้น และเพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางเปดเผย โปรงใส ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ องคการบริหารสวนตําบลทาธง จึงประกาศรายงานดังกลาวโดยเปดเผย เพื่อให
ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบทุกเดือน  

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  4 มีนาคม  พ.ศ. ๒๕62 

(นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาธง



แบบ สขร.๑

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง (โดยสังเขป) หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

1 จางทําปายไวนิลพรอมโครงเคราไม ขนาด 56,000.00 56,000.00 โดยวิธีเจาะจง รานเขียวอารต/56,000.-บาทรานเขียวอารต/56,000.-บาทเปนผูอาชีพรับจางทํา ใบสั่งจาง
1.22*2.44 เมตรปายผูสมัครเลือกตั้ง พัสดุนั้นโดยตรง 8/2562 / 14 ก.พ.62
จํานวน 28 ปาย

๒ จัดซื้อทรายหยาบ จํานวน 4 คันรถ 6 ลอ 5,200.00 5,200.00 โดยวิธีเจาะจง รานอาดี-วัสดุกอสราง/ รานอาดี-วัสดุกอสราง/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา ใบสั่งซื้อ
5,200.-บาท 5,200.-บาท และขายพัสดุนั้นโดยตรง 9/2562 / 12 ก.พ.62

๓ จางซอมแซมรถขยะมูลฝอย ทะเบียน 1,805.00 1,805.00 โดยวิธีเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง/ หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา 14-ก.พ.-62
80-7104 ยะลา 1,805.-บาท 1,805.-บาท และขายพัสดุนั้นโดยตรง

๔ จางซอมแซมรถขยะมูลฝอย ทะเบียน 2,430.00 2,430.00 โดยวิธีเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง/ หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา 14-ก.พ.-62
80-5213 ยะลา 2,430.-บาท 2,430.-บาท และขายพัสดุนั้นโดยตรง

5 จางทําปายไวนิลพรอมโครงเคราไม ขนาด 21,000.00 21,000.00 โดยวิธีเจาะจง รานเขียวอารต/21,000.-บาทรานเขียวอารต/21,000.-บาทเปนผูอาชีพรับจางทํา ใบสั่งจาง
1.22*2.44 เมตร จํานวน 14 ปาย พัสดุนั้นโดยตรง 9/2562 / 20 ก.พ.62
ทําปายวาง ขนาด 1.22*2.44 เมตร 
จํานวน 14 ปาย ผูสมัครเลือกตั้ง

๖ จัดซื้อเสื้อกีฬาพรอมสกรีน จํานวน 14,400.00 14,400.00 โดยวิธีเจาะจง ราน ที เค เอส สปอรต/ ราน ที เค เอส สปอรต/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา ใบสั่งซื้อ
96 ตัว ๆ ละ 150.-บาท 14,400.-บาท 14,400.-บาท และขายพัสดุนั้นโดยตรง 10/2562 / 20 ก.พ..62

๗ โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล.สายหนา 282,000.00 282,000.00 โดยวิธีเจาะจง รานเอฟ ดับบลิว เอ็ม วัสดุ รานเอฟ ดับบลิว เอ็ม วัสดุ เปนผูเสนอราคารายเดียว สัญญาจาง
มัสยิด ขนาด (ก*ลึก*ย) 0.80*1*68 282,000.-บาท 282,000.-บาท และเปนผูมีอาชีพรับจางทํา4/2562 /4 มี.ค.62
เมตร ณ หมู 4 บานปาบอน ต.ทาธง และขายพัสดุนั้นโดยตรง
อ.รามัน จ.ยะลา ราคาที่เสนอเทากับราคา

กลางที่กําหนด
๘ โครงการบุกเบิกถนนสายริมแมน้ําสายบุรี 267,000.00 282,000.00 โดยวิธีเจาะจง รานพันดี โยธากิจ/ รานพันดี โยธากิจ/ เปนผูเสนอราคารายเดียว สัญญาจาง

ขนาด (ก*ย*หนา) 4*250*0.40 เมตร 267,000.-บาท 267,000.-บาท และเปนผูมีอาชีพรับจางทํา6/2562 /4 มี.ค.62
ณ หมู 2 บานจะรังตาดง ต.ทาธง และขายพัสดุนั้นโดยตรง
อ.รามัน จ.ยะลา ราคาที่เสนอเทากับราคา

กลางที่กําหนด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน..........กุมภาพันธ.......... 
หนวยงาน..........องคการบริหารสวนตําบลทาธง..........

ว ันที่.....4......เดือน.....มีนาคม....2562.....

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบ สขร.๑

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง (โดยสังเขป) หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๙ โครงการบุกเบิกถนนสายบาโงปากอ- 304,000.00 304,000.00 โดยวิธีเจาะจง รานอาดี-วัสดุกอสราง/ รานอาดี-วัสดุกอสราง/ เปนผูเสนอราคารายเดียว สัญญาจาง
โตะพราน ขนาด (ก*ยหนา) 4*330*0.30 304,000.-บาท 304,000.-บาท และเปนผูมีอาชีพรับจางทํา5/2562 /4 มี.ค.62
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 554 ลูกบาศก และขายพัสดุนั้นโดยตรง
เมตร ณ หมู 3 บานพรุ ต.ทาธง อ.รามัน ราคาที่เสนอเทากับราคา
จ.ยะลา กลางที่กําหนด

๑๐ โครงการบุกเบิกถนนพรอมลงหินคลุก ซอย 207,000.00 274,000.00 โดยวิธีเจาะจง รานพันดี โยธากิจ/ รานพันดี โยธากิจ/ เปนผูเสนอราคารายเดียว สัญญาจาง
มอ.-ทุงนา ขนาด(ก*ย*หนาเฉลี่ย) 207,000.-บาท 207,000.-บาท และเปนผูมีอาชีพรับจางทํา7/2562 /11 มี.ค.62
3*170*0.40 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา และขายพัสดุนั้นโดยตรง
510 ตร.ม. ณ หมู 6 บานจําปูน ต.ทาธง ราคาที่เสนอเทากับราคา
อ.รามัน จ.ยะลา กลางที่กําหนด

๑๑ โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. 197,000.00 197,000.00 โดยวิธีเจาะจง รานอาดี-วัสดุกอสราง/ รานอาดี-วัสดุกอสราง/ เปนผูเสนอราคารายเดียว สัญญาจาง
สายหนาบานตีเมาะ-บานแบแอ ขนาด 197,000.-บาท 197,000.-บาท และเปนผูมีอาชีพรับจางทํา8/2562 /11 มี.ค.62
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร และบอพัก และขายพัสดุนั้นโดยตรง
น้ําพรอมฝาปดสําหรับทอ 0.60 เมตร ราคาที่เสนอเทากับราคา
จํานวนไมนอยกวา 10 บอ ความยาวรวม กลางที่กําหนด
ทอระบายน้ําพรอมบอพักน้ําไมนอยกวา
70 เมตร ณ หมู 7 บานเจาะกาแต
ต.ทาธง อ.รามัน จ.ยะลา

๑๒ จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชในการ 25,000.00 25,000.00 โดยวิธีเจาะจง หจก.รามันปโตรเลียม หจก.รามันปโตรเลียม เปนผูมีอาชีพขาย บันทึกตกลงซื้อ
ปฏิบัติงานในราชการ ประจําเดือน 25,000.00 บาท 25,000.00 บาท พัสดุนั้นโดยตรง 2/2562 / 28 ธ.ค.62
ก.พ.62 จํานวน 919.31 ลิตร

๑๓ จางเหมาคนงาน ศพด.บานปาบอน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีเจาะจง นายอิบรอเหม จากือรอโตะ/ นายอิบรอเหม จากือรอโตะ/ - ใบสั่งจาง
จํานวน 1 คน ประจําเดือน ก.พ.62 7,000.- บาท 7,000.- บาท 3/2562 / 28 ก.ย.61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน..........กุมภาพันธ.......... 
หนวยงาน..........องคการบริหารสวนตําบลทาธง..........

ว ันที่.....4......เดือน.....มีนาคม....2562.....

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบ สขร.๑

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง (โดยสังเขป) หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๑๔ จางเหมาคนงาน ศพด.บานปาบอน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีเจาะจง นางสาวอัยลดา  คงนวลใย นางสาวอัยลดา  คงนวลใย - ใบสั่งจาง
จํานวน 1 คน ประจําเดือน ก.พ.62 7,000.- บาท 7,000.- บาท 20/2562 /31 ม.ค.62

๑๕ จางเหมาคนงาน ศพด.บานจะรังตาดง 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีเจาะจง นายไซดี  ตาเยะ/ นายไซดี  ตาเยะ/ - ใบสั่งจาง
จํานวน 1 คน ประจําเดือน ก.พ.62 7,000.- บาท 7,000.- บาท 4/2562 / 28 ก.ย.61

๑๖ จางเหมาคนงานรถดับเพลิง จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีเจาะจง นายสุไลมาน มะและ/ นายสุไลมาน มะและ/ - ใบสั่งจาง
ประจําเดือน ก.พ.62 7,000.- บาท 7,000.- บาท 11/2562 / 28 ก.ย.61

๑๗ จางเหมาคนงานรถดับเพลิง จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีเจาะจง นายสะมะแอ เระแตวา นายสะมะแอ เระแตวา - ใบสั่งจาง
ประจําเดือน ก.พ.62 7,000.- บาท 7,000.- บาท 12/2562 / 28 ก.ย.61

๑๘ จางเหมาคนงานรถขยะ จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีเจาะจง นายรอซาลี หะยีเจะโซะ นายรอซาลี หะยีเจะโซะ - ใบสั่งจาง
ประจําเดือน ก.พ.62 7,000.- บาท 7,000.- บาท 13/2562 / 28 ก.ย.61

๑๙ จางเหมาคนงานรถขยะ จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีเจาะจง นายมูฮามะ สะมะแอ นายมูฮามะ สะมะแอ - ใบสั่งจาง
ประจําเดือน ก.พ.62 7,000.- บาท 7,000.- บาท 14/2562 / 28 ก.ย.61

๒๐ จางเหมายามจํานวน 7 คน ๆ ละ 31,500.00 31,500.00 โดยวิธีเจาะจง นายฮัมดี  มะแม็ง นายฮัมดี  มะแม็ง - 1/2562 / 28 ก.ย.61
4,500.-บาท ประจําเดือนก.พ.62 นายสการียา  เจะแม นายสการียา  เจะแม 5/2562 / 28 ก.ย.61
 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจะรังตาดง 1 คน นายหามะ  หะสีแม นายหามะ  หะสีแม 6/2562 / 28 ก.ย.61
 -องคการบริหารสวนตําบล 6 คน นายฮุสดี  หะยีเจะโซะ นายฮุสดี  หะยีเจะโซะ 7/2562 / 28 ก.ย.61

นายสมาแอ  วาแน นายสมาแอ  วาแน 8/2562 / 28 ก.ย.61
นายอับดุรเราะฮมาน บาซา นายอับดุรเราะฮมาน บาซา 9/2562 / 28 ก.ย.61
นายสูดิง เจะซอ นายสูดิง เจะซอ 10/2562 / 28 ก.ย.61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน..........กุมภาพันธ.......... 
หนวยงาน..........องคการบริหารสวนตําบลทาธง..........

ว ันที่.....4......เดือน.....มีนาคม....2562.....

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ


