
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าธง 
เรื่อง  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน  2561 
-------------------------------------------------------------------- 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ให้หน่วยงานของรัฐน าข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป รวมทั้งผลการพิจารณาการ
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน นั้น และเพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าธง จึงประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้
ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกเดือน  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  3 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕61 

(นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าธง



แบบ สขร.๑

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง (โดยสังเขป) หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

1 จางเหมาทําปฏิทิน ประจําป พ.ศ.2562 92,000.00 92,000.00 โดยวิธีเจาะจง ราน เอส.พี.เพรส/ ราน เอส.พ.ีเพรส/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา ใบสั่งจาง
จํานวน 2,000 แผน เพื่อประชาสัมพันธ 92,000.-บาท 92,000.-บาท พัสดุนั้นโดยตรง 17/2562 / 1 พ.ย.61
การชําระภาษี ประจําป 2562

๒ จางทําปายระวังสัตวขามถนน เปนแผน 12,000.00 12,000.00 โดยวิธีเจาะจง รานริดดีไซน/12,000.-บาท รานริดดีไซน/12,000.-บาท เปนผูมีอาชีพรับจางทํา ใบสั่งจาง
เหล็กซิงค เบอร 19 ติดสติกเกอรสะทอน พัสดุนั้นโดยตรง 19/2562 / 1 พ.ย.61
แสง ขนาด 0.75*0.75 เมตร พรอมเสา
เหล็กเหลี่ยมชุบซิงค ขนาด 2 นิ้ว 2 ปาย

๓ จางเหมาซอมแซมถนนสายทาธง-สาเมาะ 296,000.00 296,000.00 โดยวิธีเจาะจง หจก.ตักวาโยธากิจ/ หจก.ตักวาโยธากิจ/ เปนผูเสนอราคารายเดียว สัญญาจาง
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ 296,000.-บาท 296,000.-บาท และเปนผูมีอาชีพรับจางทํา1/2562 / 3 ธ.ค.61
แปลนที่ อบต.กําหนด และขายพัสดุนั้นโดยตรง

ราคาที่เสนอเทากับราคา
กลางที่กําหนด

๔ จางปรับปรุงซอมแซมศาลาริมแมน้ํา 167,500.00 167,500.00 โดยวิธีเจาะจง รานสงเสริมการโยธา/ รานสงเสริมการโยธา/ เปนผูเสนอราคารายเดียว สัญญาจาง
สายบุรี รายละเอียดตามปริมาณงานและ 167,500.-บาท 167,500.-บาท และเปนผูมีอาชีพรับจางทํา2/2562 / 3 ธ.ค.61
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด และขายพัสดุนั้นโดยตรง

ราคาที่เสนอเทากับราคา
กลางที่กําหนด

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

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

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน..........พฤศจิกายน.......... 
หนวยงาน..........องคการบริหารสวนตําบลทาธง..........

ว ันที่.....3......เดือน......ธันวาคม....2561.....

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบ สขร.๑

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง (โดยสังเขป) หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๘ จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชในการ 24,900.00 24,900.00 โดยวิธีเจาะจง หจก.รามันปโตรเลียม หจก.รามันปโตรเลียม เปนผูมีอาชีพขาย บันทึกตกลงซื้อ
ปฏิบัติงานในราชการ ประจําเดือน 28,000.- บาท 28,000.- บาท พัสดุนั้นโดยตรง 1/2562 / 28 ก.ย.61
พ.ย.61 จํานวน 834.74 ลิตร

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

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

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

๑๒ 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 ประจําเดือน พ.ย.61 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..........พฤศจิกายน.......... 
หนวยงาน..........องคการบริหารสวนตําบลทาธง..........

ว ันที่.....3......เดือน......ธันวาคม....2561.....

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ


