
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 
เรื่อง  ผลการจัดซื้อจดัจ้างรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๕7 

-------------------------------------------------------------------- 
  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  2 กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕7 

 

 

 
 

(นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบ สขร                          แบบฟอร์มสรปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

                          แบบฟอรมสรุปผลการดาเนนการจดซอจดจาง
ในรอบเดือน..........สิงหาคม 2557..........

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

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผ้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผ้ได้รับการคัดเลือกและราคา ุ
(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

๑ จ้างทําป้ายไวนิลโครงการค่ายภาษาสู่ 1,200.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านแลรันเตากราฟฟิค/ ร้านแลรันเตากราฟฟิค/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
อาเซียน 1,200.-บาท 1,200.-บาท พัสดุนั้นโดยตรง
้ ํ ่ ้ ื่ โ ิ ี ฟ ี  ิ ฟ ี  ิ ป็ ้ ี ี ั ้ ํ

ที งานจัดซือจัดจาง วิธีการจัดซือ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

๒ จ้างทําอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่อง 3,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นางสาวฟารีดะ นิแมเลาะ นางสาวฟารีดะ นิแมเราะ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
ดื่ม(คณะทํางานโครงการค่ายภาษาสู่ 3,000.-บาท 3,000.-บาท และขายพัสดุนั้นโดยตรง
อาเซียน)

๓ จ้างทําป้ายไวนิลพร้อมไม้อัดและติดตั้ง 28,000.00 โดยวิธีพิเศษ ร้านวิรัตน์ศิลป์/ ร้านวิรัตน์ศิลป์/ เป็นผ้มีอาชีพรับจ้างทํา๓ จางทาปายไวนลพรอมไมอดและตดตง 28,000.00 โดยวธพเศษ รานวรตนศลป/ รานวรตนศลป/ เปนผูมอาชพรบจางทา
ขนาด 2.44*4.88 ม. จํานวน 2 ป้ายๆ 28,000.- บาท 28,000.- บาท พัสดุนั้นโดยตรง
ละ 14,000.-บาท

๔ จ้างทําอาหารคาวอาหารว่าง จํานวน 35,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นางสาวฟารีดะ นิแมเลาะ นางสาวฟารีดะ นิแมเลาะ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
้2 วัน โครงการค่ายภาษาสู่อาเซียน 35,000.-บาท 35,000.-บาท และขายพัสดุนั้นโดยตรง

จํานวนคน 140 คน
๕ จ้างทําอาหารโครงการวันแม่แห่งชาติ 3,500.00 โดยวิธีตกลงราคา น.ส.คอปือเซาะ มะละโซ๊ะ/ น.ส.คอปือเซาะ มะละโซ๊ะ/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา

ประจําปี 2557 จํานวน 5  หน่วย 5 บาท 5 บาท และขายพัสดนั้นโดยตรงประจาป 2557 จานวน 50 หนวย 3,500.-บาท 3,500.-บาท และขายพสดุนนโดยตรง
๖ จัดซื้อวัสดุการศึกษาสมุดรายงานประจําตัว 5,800.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์/ หจก.ยะลาบริบูรณ์/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา

เด็ก จํานวน 100 เล่ม และสมุดบันทึก 5,800.-บาท 5,800.-บาท และขายพัสดุนั้นโดยตรง
พัฒนาการเด็ก จํานวน 4 เล่ม

๗ จัดซื้อวัสดุการคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 5,080.00 โดยวิธีตกลงราคา บ.ยะลาแอดวานซ์เทคโนโลยี บ.ยะลาแอดวานซ์เทคโนโลยี เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
หมึก HP12 A 1 ตลับ, หมึก HP60 ดํา จํากัด/5,080.-บาท จํากัด/5,080.-บาท และขายพัสดุนั้นโดยตรง
3 ตลับ, Handy 8 G



แบบ สขร                          แบบฟอร์มสรปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

                          แบบฟอรมสรุปผลการดาเนนการจดซอจดจาง
ในรอบเดือน..........สิงหาคม 2557..........

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

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผ้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผ้ได้รับการคัดเลือกและราคา ุ
(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

๘ จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 7,110.00 โดยวิธีตกลงราคา บ.ยะลาแอดวานซ์เทคโนโลยี บ.ยะลาแอดวานซ์เทคโนโลยี เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
4 เครื่อง 7,110.-บาท 7,110.-บาท และขายพัสดุนั้นโดยตรง
ั ื้ ั ื่ ่ โ ิ ี ้ ่ ํ ไ โ ้ ่ ํ ไ โ ป็ ้ ี ี ั ้ ํ

ที งานจัดซือจัดจาง วิธีการจัดซือ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

๙ จัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 470.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านเล่าซําไดนาโม/ ร้านเล่าซําไดนาโม/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
มูลฝอยทะเบียน 80-5213 ยะลา 470.-บาท 470.-บาท และขายพัสดุนั้นโดยตรง

๑๐ จ้างทําป้ายไวนิลโครงการเบิกฟ้ารามัน 4,500.00 โดยวิธีพิเศษ ร้านโกตาโฆษณา/ ร้านโกตาโฆษณา/ เป็นผ้มีอาชีพรับจ้างทํา๑๐ จางทาปายไวนลโครงการเบกฟารามน 4,500.00 โดยวธพเศษ รานโกตาโฆษณา/ รานโกตาโฆษณา/ เปนผูมอาชพรบจางทา
ประจําปี 2557 จํานวน 3 ป้าย 4,500.-บาท 4,500.-บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๑๑ จ้างเหมาทําอาหารคาวและอาหารว่าง 26,600.00 โดยวิธีตกลงราคา นายอาแซ  อับดุลเล๊าะ/ นายอาแซ  อับดุลเล๊าะ/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
พร้อมเครื่องดื่ม จํานวนคน 266 คน 26,600.-บาท 26,600.-บาท และขายพัสดุนั้นโดยตรง
โครงการเบิกฟ้ารามัน ประจําปี 2557

๑๒ จ้างแต่งหน้าพร้อมเช่าชุด จํานวน 4 ชุด 6,000.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านมัสยูดิน/6,000.-บาท ร้านมัสยูดิน/6,000.-บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
โครงการเบิกฟ้ารามัน ประจําปี 2557 พัสดุนั้นโดยตรง
จ้างตกแต่งขบวนรถ จํานวน  คัน โดยวิธีตกลงราคา นายมฮัมหมัด ปต๊ะ/ นายมฮัมหมัด ปต๊ะ/ เป็นผ้มีอาชีพรับจ้างทํา๑๓ จางตกแตงขบวนรถ จานวน 1 คน 13,000.00 โดยวธตกลงราคา นายมูฮมหมด ปูตะ/ นายมูฮมหมด ปูตะ/ เปนผูมอาชพรบจางทา
โครงการเบิกฟ้ารามัน ประจําปี 2557 13,000.-บาท 13,000.-บาท พัสดุนั้นโดยตรง

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

นายสมาแอ  วาแน นายสมาแอ  วาแน



แบบ สขร                          แบบฟอร์มสรปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

                          แบบฟอรมสรุปผลการดาเนนการจดซอจดจาง
ในรอบเดือน..........สิงหาคม 2557..........

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

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผ้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผ้ได้รับการคัดเลือกและราคา ุ
(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

15 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการ 13,200.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.รามันปิโตรเลียม หจก.รามันปิโตรเลียม เป็นผู้มีอาชีพขาย
ปฏิบัติงานในราชการ ประจําเดือน 13,200.- บาท 13,200.- บาท พัสดุและทั่วไป

  ํ   ิ

ที งานจัดซือจัดจาง วิธีการจัดซือ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ส.ค. 57 จํานวน 433.26 ลิตร
๑๖ เช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ทิ้งขยะมูลฝอย 10,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายหะแว  ดอแต นายหะแว  ดอแต ที่ดินอยู่ห่างจากบ้านเรือนชาว

อบต.ท่าธง ประจําเดือน ส.ค.57 10,000.- บาท 10,000.- บาท บ้านและเนื้อที่กว้างมากพอ
๑๗ จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ จํานวน 1 คน 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายยรา  เดร์/7,000.- บาท นายยรา  เดร์/7,000.- บาท -๑๗ จางเหมาคนงานเกบขยะ จานวน 1 คน 7,000.00 โดยวธตกลงราคา นายยูรา  เดร/7,000.- บาท นายยูรา  เดร/7,000.- บาท -

ตั้งแต่ 1-29 ส.ค. 57



แบบฟอร์ม ๒                                     แบบฟอร์มสรปรายงานข้อมลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา แบบฟอรม ๒

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

                                     แบบฟอรมสรุปรายงานขอมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา
ในรอบเดือน......สิงหาคม...๒๕๕7.......

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


