
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 
เรื่อง  ผลการจัดซื้อจดัจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2557 

-------------------------------------------------------------------- 
  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ให้หน่วยงานของรัฐนําข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา และกรณีพิเศษ (วิธีพิเศษ) รวมทั้งผลการพิจารณา
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน นั้น และเพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง จึงประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้
ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกเดือน   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕7 

 

 

 
 

(นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

๑ จัดซื้อน้ําโครงการกีฬาฟุตบอลอาวุโส 4,400.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านมายซานสปอร์ต/ ร้านมายซานสปอร์ต/ เป็นผู้มีอาชีพขาย
ประจําปี 2557 4,400.- บาท 4,400.- บาท พัสดุและทั่วไป

๒ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จํานวน 43 หน่วยเพื่อ 56,100.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านมนนัทธ์/56,100.-บาท ร้านมนนัทธ์/56,100.-บาท เป็นผู้มีอาชีพขาย
ซ่อมแซมไฟฟ้าในพื้นที่ตําบลท่าธง พัสดุและทั่วไป

๓ จัดจ้างถ่ายเอกสารแผนที่ภาษี 15,720.00 โดยวิธีพิเศษ ศูนย์ถ่ายเอกสารอักษรสิริสิน/ ศูนย์ถ่ายเอกสารอักษรสิริสิน/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
15,720.- บาท 15,720.- บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๔ จัดจ้างทําปฏิทินเดือนรอมฏอน ประจําปี 19,200.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านสลาตัน เพรส/ ร้านสลาตัน เพรส/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
2557 จํานวน 800 ชุด 19,200.- บาท 19,200.- บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๕ จัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา(โน้ตบุ๊ค) 44,970.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.อัพเกรดคอมพิวเตอร์/ หจก.อัพเกรดคอมพิวเตอร์/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
จํานวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในสํานักงาน 44,970.- บาท 44,970.- บาท และขายพัสดุนั้น

๖ จัดจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่ 2 6,600.00 โดยวิธีตกลงราคา นายมูหะมัดเสาดี คงสังข์ยิ้ม/ นายมูหะมัดเสาดี คงสังข์ยิ้ม/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
จํานวน 33 ต้น 6,600.- บาท 6,600.- บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๗ จัดจ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนา 3 ปี 2,720.00 โดยวิธีตกลงราคา ศูนย์ถ่ายเอกสารอักษรสิริสิน/ ศูนย์ถ่ายเอกสารอักษรสิริสิน/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
2,720.- บาท 2,720.- บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๘ จัดจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่ 1 5,600.00 โดยวิธีตกลงราคา นายมอหะมะสากรี สาเต๊ะ/ นายมอหะมะสากรี สาเต๊ะ/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทาํ
4,5,6 จํานวน 28 ต้น 5,600.- บาท 5,600.- บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๙ จ้างถ่ายเอกสารแบบประเมินรับรองมาตร 2,268.00 โดยวิธีตกลงราคา ศูนย์ถ่ายเอกสารอักษรสิริสิน/ ศูนย์ถ่ายเอกสารอักษรสิริสิน/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
ฐานการปฏิบัติงาน 4 ด้าน 2,268.- บาท 2,268.- บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๑๐ จ้างต่อเว็บไซต์ อบต.ท่าธง ปี 2557 10,000.00 โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิ บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
เคชั่น จํากัด/10,000.-บาท เคชั่น จํากัด/10,000.-บาท พัสดุนั้นโดยตรง

                          แบบฟอร์มสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน..........มิถุนายน 2557..........

หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง..........

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

11 ก่อสร้างบ่อน้ําตื้นสาธารณประโยชน์ใน 757,000.00 โดยวิธีพิเศษ ร้านท่าธงวัสดุ/ ร้านท่าธงวัสดุ/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
ตําบลท่าธง จํานวน 22 บ่อ ขนาด 1 ม. 757,000.- บาท 757,000.- บาท และขายพัสดุนั้น
ความลึกไม่น้อยกว่า 10 ม. พร้อมวางท่อ
บ่อ 1*0.5 ม. จํานวน 24 ท่อน ณ
ย่านชุมชนทุกหมู่บ้านภายในตําบลท่าธง

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาลีซิง 328,000.00 โดยวิธีพิเศษ ร้านซารีฟวัสดุ/ ร้านซารีฟวัสดุ/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
(ตอน 2) (ก*ย*หนา)4*100*0.15 ม. 328,000.-บาท 328,000.-บาท พัสดุนั้นโดยตรง
ณ ม.3 บ้านพรุ ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา

๑๓ จัดจ้างทําป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง 2 ป้าย 28,000.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านวัชพรอาร์ต/ ร้านวัชพรอาร์ต/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
ติดตั้งยินดีต้อนรับเดือนรอมฏอน ปี 57 28,000.-บาท 28,000.-บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๑๔ จ้างเหมายามจํานวน 3 คน ๆ ละ 13,500.00 โดยวิธีตกลงราคา นายฮุสดี  หะยีเจะโซะ นายฮุสดี  หะยีเจะโซะ -
4,500.- ตั้งแต่ 1-31 พ.ค 57 นายมะรอเซะ  ดา นายมะรอเซะ  ดา

นายสมาแอ  วาแน นายสมาแอ  วาแน
๑๕ จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชใ้นการ 14,000.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.รามันปิโตรเลียม หจก.รามันปิโตรเลียม เป็นผู้มีอาชีพขาย

ปฏิบัติงานในราชการ ประจําเดือน 14,000.- บาท 14,000.- บาท พัสดุและทั่วไป
มิ.ย 57 จํานวน 459.90 ลิตร

๑๖ เช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ทิ้งขยะมูลฝอย 10,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายหะแว  ดอแต นายหะแว  ดอแต ที่ดินอยู่ห่างจากบ้านเรือนชาว
อบต.ท่าธง ประจําเดือน มิ.ย.57 10,000.- บาท 10,000.- บาท บ้านและเนื้อที่กว้างมากพอ

๑๗ จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ จํานวน 1 คน 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายยูรา  เดร์/7,000.- บาท นายยูรา  เดร์/7,000.- บาท -
ตั้งแต่ 1-28 มิ.ย.57

                          แบบฟอร์มสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน..........มิถุนายน 2557..........

หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง..........

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบฟอร์ม ๒

ที่ รายการที่ประกาศ วันที่/เวลา/สถานที่ขายแบบ วัน/เวลา/สถานที่ยื่นซอง วัน/เวลา/สถานที่เปิดซอง วงเงิน วันที่นําลงเว็บไซต์

                                     แบบฟอร์มสรุปรายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา
ในรอบเดือน......มิถุนายน...๒๕๕7.......

หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง..........


