
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าธง 
เรื่อง  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2562 

-------------------------------------------------------------------- 
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน

ความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ประชาชนตรวจดูได้ 
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ข้อ 2 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
นั้น และเพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าธง 
จึงประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
ทุกเดือน  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  3  มกราคม  พ.ศ. ๒๕63 

(นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าธง



แบบ สขร.๑

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง (โดยสังเขป) หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

1 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.หลังกูโบร์ 58,000.00 58,000.00 โดยวิธีเจาะจง ร้านนูรีดาพาณิชย์ ร้านนูรีดาพาณิชย์ เปน็ผู้เสนอราคาราย สัญญาจ้าง
ขนาด (ก*ย*ล) 0.80*100*0.80 เมตร 58,000.- บาท 58,000.- บาท เดียวและเปน็ผู้มีอาชีพ 6/2563 /10 ม.ค.63
ณ ม.6 บา้นจ้าปนู ต.ทา่ธง อ.รามัน รับจ้างนั้นโดยตรง
จ.ยะลา

2 จัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 99,000.00 99,000.00 โดยวิธีเจาะจง ร้านกฤษณา ช็อป/ ร้านกฤษณา ช็อป/ เปน็ผู้มีอาชีพขาย ใบสส่ังซ้ือ
จ้านวน 1 ซุ้ม 99,000.- บาท 99,000.- บาท พสัดุนั้นโดยตรง 3/2563 /9 ธ.ค.62

3 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ้านวน 3,000.00 3,000.00 โดยวิธีเจาะจง หจก.อัพเกรดคอมพวิเตอร์/ หจก.อัพเกรดคอมพวิเตอร์/ เปน็ผู้มีอาชีพขาย 11-ธ.ค.-62
5 ตลับ 3,000.-บาท 3,000.-บาท พสัดุนั้นโดยตรง

4 จ้างเหมาเช่าเวทพีร้อมเคร่ืองเสียง 10,000.00 10,000.00 โดยวิธีเจาะจง นายทวน วัตน์คีรี/ นายทวน วัตน์คีรี/ เปน็ผู้มีอาชีพขาย ใบส่ังจ้าง
1 ชุด โครงการงลอยกระทง ป ี63 10,000.- บาท 10,000.- บาท พสัดุนั้นโดยตรง 24/2563 / 4 พ.ย.62

5 ซ่อมแซมไฟสาธารณะในต้าบลทา่ธง 9,250.00 9,250.00 โดยวิธีคัดเลือก นายหาแซ สะรีมะ/ นายหาแซ สะรีมะ/ เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างท้า ใบส่ังจ้าง
ม.2,3,5,6,7 รวม 37 ต้น 9,250.-บาท 9,250.-บาท พสัดุนั้นโดยตรง 33/2563 / 13 ธ.ค.62

6 จัดซ้ือหนิคลุกขนาด 1" จ้านวน 18 คิว 20,340.00 20,340.00 โดยวิธีเจาะจง ร้าน เอ็น อาร์การพาณิชย/์ ร้าน เอ็น อาร์การพาณิชย/์ เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างท้า ใบสส่ังซ้ือ
และหนิเกล็ก ขนาด 3.8" 18 คิว 20,340.-บาท 20,340.-บาท และขายพสัดุนั้น 4/2563 /13 ธ.ค.62

7 จัดซ้ือวัดสุตกแต่งโครงการพระราชทาน 29,340.00 29,340.00 โดยวิธีเจาะจง ร้านกราฟโมเดิล ช็อป/ ร้านกราฟโมเดิล ช็อป/ เปน็ผู้มีอาชีพขาย ใบส่ังซ้ือ
พระบรมฉายาลักษณ์ จ้านวน 8 รายการ 29,340.-บาท 29,340.-บาท พสัดุนั้นโดยตรง 5/2563 /13 ธ.ค.62
1.ผ้าเหลืองตกแต่ง 2.ผ้าสีขาว 3.ผ้าสีม่วง
4.คูเลอร์น้้า 5.โต๊ะสแตนเลส 6.พรมปู
พื้น (สีแดง) 7.พระบรมฉายาลักษณ์
8.กรอบรูป

8 จ้างเหมาเต็นท ์1 หลัง และเก้าอี ้350 25,000.00 25,000.00 โดยวิธีเจาะจง ร้าน เอ็ม พ ีเค ซาว/ ร้าน เอ็ม พ ีเค ซาว/ เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างท้า ใบส่ังจ้าง
ตัว พร้อมตกแต่งเต็นทแ์ละจัดเรียงเก้าอี้ 25,000.-บาท 25,000.-บาท พสัดุนั้นโดยตรง 34/2563/13 ธ.ค.62
โครงการพธิีรับพระราชทานพระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ

9 จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการ 18,500.00 18,500.00 โดยวิธีเจาะจง หจก.รามันปโิตรเลียม หจก.รามันปโิตรเลียม เปน็ผู้มีอาชีพขาย บนัทกึตกลงซ้ือ
ปฏบิติังานในราชการ ประจ้าเดือน 18,500.00 บาท 18,500.00 บาท พสัดุนั้นโดยตรง 1/2563 / 30 ก.ย.62
ธ.ค.62 จ้านวน 848.88 ลิตร

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน..........ธันวาคม.......... 
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ธง..........

วันที.่.....3......เดือน.....มกราคม....2563.....

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบ สขร.๑

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง (โดยสังเขป) หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

10 จัดซ้ือวัสดุส้านักงานโครงการพระราชทาน 3,770.00 3,770.00 โดยวิธีเจาะจง ร้านสุวรรณภมู/ิ ร้านสุวรรณภมู/ิ เปน็ผู้มีอาชีพขาย 13-ธ.ค.-62
พระบรมฉายาลักษณ์ 3770.- บาท 3770.- บาท พสัดุนั้นโดยตรง
1. พานโตก ขนาด 30 ซม.  4 ใบ
2.ผ้าปพูาน ขนาด 16 นิ้ว  4 ผืน 
3.ล็อกเกอร์ 3 ช่อง  1 ใบ  

11 จัดซ้ืออาหารประเภทเคร่ืองด่ืมโครงการ 1,960.00 1,960.00 โดยวิธีเจาะจง นางสาวสากีนะฮ์  กูโน นางสาวสากีนะฮ์  กูโน เปน็ผู้มีอาชีพขาย 13-ธ.ค.-62
พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 1,960.-บาท 1,960.-บาท พสัดุนั้นโดยตรง
1. น้้าแข็ง  4 กระสอบ
2.น้้าหวาน  2 โหล  
3.แก้วพลาสติกขนาด 10 ออนซ์  10 แถว 
4. น้้าตาลทราย 10 ก.ก

12 จ้างเหมาบริการส้ารวจข้อมูลพร้อมบนัทกึ 83,620.00 83,620.00 โดยวิธีเจาะจง นางสาวอัสมี อาเตะ/ นางสาวอัสมี อาเตะ/ - ใบส่ังจ้าง
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ จ้านวน 4181 83,650.-บาท 83,650.-บาท 35/2563/13 ธ.ค.62
แปลงๆ ละ 20 บาท

13 จ้างท้าปา้ยไวนิลสวัสดีปใีหม่ ป ี2563 28,000.00 28,000.00 โดยวิธีเจาะจง ร้านบษุญา/ ร้านบษุญา/ เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างท้า ใบส่ังจ้าง
จ้านวน 2 ปา้ย ขนาด 2.44*4.88 28,000.-บาท 28,000.-บาท พสัดุนั้นโดยตรง 36/2563/16 ธ.ค.62
เมตรพร้อมโครงเคร่าไม้และติดต้ัง

14 จัดซ้ือหนิคลุก ม. 2  จ้านวน 18 คิว 41,940.00 41,940.00 โดยวิธีเจาะจง ร้าน เอ็น อาร์การพาณิชย/์ ร้าน เอ็น อาร์การพาณิชย/์ เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างท้า ใบสส่ังซ้ือ
ม.6 จ้านวน 45 คิว และหนิเกล็ด 41,940.-บาท 41,940.-บาท และขายพสัดุนั้น 6/2563 /26 ธ.ค.62
จ้านวน 18 คิว 

15 จ้างเหมายามจ้านวน 7 คน ๆ ละ 31,500.00 31,500.00 โดยวิธีเจาะจง นายสการียา  เจ๊ะแม นายสการียา  เจ๊ะแม 1/2563 / 30 ก.ย.62
4,500.-บาท ประจ้าเดือน ธ.ค.62 นายหามะ  หะสีแม นายหามะ  หะสีแม 2/2563 / 30 ก.ย.62
 -ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นจะรังตาดง 1 คน นายฮุสดี  หะยีเจะโซะ นายฮุสดี  หะยีเจะโซะ 3/2563 / 30 ก.ย.62
 -องค์การบริหารส่วนต้าบล 6 คน นายสมาแอ  วาแน นายสมาแอ  วาแน 4/2563 / 30 ก.ย.62

นายอาสนี สามะ นายอาสนี สามะ 5/2563 / 30 ก.ย.62
นายอับดุรเราะฮ์มาน บาซา นายอับดุรเราะฮ์มาน บาซา 6/2563 / 30 ก.ย.62
นายฮัมดี  มะแม็ง นายฮัมดี  มะแม็ง 7/2563 / 30 ก.ย.62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน..........ธันวาคม.......... 
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ธง..........

วันที.่.....3......เดือน.....มกราคม....2563.....

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบ สขร.๑

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง (โดยสังเขป) หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

16 จ้างเหมาคนงานรถดับเพลิง จ้านวน 2 คน 14,000.00 14,000.00 โดยวิธีเจาะจง นายสุไลมาน มะและ/ นายสุไลมาน มะและ/ - 8/2563 / 30 ก.ย.62
ๆ ละ 7,000.-บาท ประจ้าเดือน ธ.ค.62 นายสะมะแอ เระแตวา นายสะมะแอ เระแตวา 9/2563 / 30 ก.ย.62

- ใบส่ังจ้าง
17 จ้างเหมาคนงานรถขยะ จ้านวน 2 คน 14,000.00 14,000.00 โดยวิธีเจาะจง นายรอซาลี หะยีเจะโซะ นายรอซาลี หะยีเจะโซะ - 10/2563 / 30 ก.ย.62

ๆ ละ 7,000.-บาท ประจ้าเดือน ธ.ค.62 นายมูฮามะ สะมะแอ นายมูฮามะ สะมะแอ 11/2563 / 30 ก.ย.62
18 จ้างเหมาคนงาน ศพด.บา้นจะรังตาดง 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีเจาะจง นายไซดี  ตาเยะ/ นายไซดี  ตาเยะ/ - ใบส่ังจ้าง

จ้านวน 1 คน ประจ้าเดือน ธ.ค.62 7,000.- บาท 7,000.- บาท 12/2563 / 30 ก.ย.62
19 จ้างเหมาคนงาน ศพด.บา้นปา่บอน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีเจาะจง นายอิบรอเหม จากือรอโต๊ะ/ นายอิบรอเหม จากือรอโต๊ะ/ - ใบส่ังจ้าง

จ้านวน 1 คน ประจ้าเดือน ธ.ค.62 7,000.- บาท 7,000.- บาท 13/2563 / 30 ก.ย.62
- ใบส่ังจ้าง

20 จ้างเหมาคนงาน ศพด.บา้นปา่บอน 14,000.00 14,000.00 โดยวิธีเจาะจง นางสาวมุมิงนะห ์เจะเย๊าะ นางสาวมุมิงนะห ์เจะเย๊าะ 14/2563 / 30 ก.ย.62
จ้านวน 2 คน ๆ ละ 7,000.-บาท นางสาวอัยลดา  คงนวลใย นางสาวอัยลดา  คงนวลใย 15/2563 / 30 ก.ย.62
ประจ้าเดือน ธ.ค.62

21 จ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างโยธา 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีเจาะจง นายอีซอ  หะเด็ง/ นายอีซอ  หะเด็ง/ - ใบส่ังจ้าง
จ้านวน 1 คน ประจ้าเดือน ธ.ค.62 7,000.- บาท 7,000.- บาท 16/2563 / 30 ก.ย.62

22 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พสัดุ 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีเจาะจง นางสาวอุษณีย์ สามะแอ/ นางสาวอุษณีย์ สามะแอ/ - ใบส่ังจ้าง
จ้านวน 1 คน ประจ้าเดือน ธ.ค.62 7,000.- บาท 7,000.- บาท 27/2563 / 28 พ.ย.62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน..........ธันวาคม.......... 
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ธง..........

วันที.่.....3......เดือน.....มกราคม....2563.....

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ


