
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 
เรื่อง  ผลการจัดซื้อจดัจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558 

-------------------------------------------------------------------- 
  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 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕8 

 

 

 
 

(นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

๑ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จํานวน 304 หน่วย 10,500.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านท่าธงวัสดุ/ ร้านท่าธงวัสดุ/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและ 10,500.-บาท 10,500.-บาท และขายพัสดุนั้นโดยตรง
วาตภัย

๒ จัดจ้างทําใบเสร็จรับเงินสําหรับศูนย์ 2,160.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก/ ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย์ 2,160.- บาท 2,160.- บาท และขายพัสดุนั้นโดยตรง

๓ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จํานวน 70 หน่วย 58,000.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านกราฟ โมเดิล/ ร้านกราฟ โมเดิล/ เป็นผู้มีอาชีพขาย
58,000.-บาท 58,000.-บาท พัสดุและทั่วไป

๔ จัดซื้อท่ออ่อน (สายยางน้ํา) ขนาด 5.8 นิ้ว 1,020.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านท่ง อัน/1,020.-บาท ร้านท่ง อัน/1,020.-บาท เป็นผู้มีอาชีพขาย
จํานวน 60 เมตร พัสดุและทั่วไป

๕ จัดจ้างถ่ายเอกสารประเมินประสิทธิภาพ 6,508.00 โดยวิธีตกลงราคา ศูนย์ถ่ายเอกสารอักษรสิริสิน ศูนย์ถ่ายเอกสารอักษรสิริสิน เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
ประสิทธิผล 4 ด้าน 13,016 แผ่น 6,508.- บาท 6,508.- บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๖ จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 350.00 โดยวิธีตกลงราคา บ.ยะลาแอดวานซ์เทคโนโลยี บ.ยะลาแอดวานซ์เทคโนโลยี เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
จํานวน 1 หน่วย จํากัด/350.- บาท จํากัด/350.- บาท และขายพัสดุนั้นโดยตรง

๗ จัดซื้อวัสดุคอมพวิเตอร์ 14,250.00 โดยวิธีตกลงราคา บ.ยะลาแอดวานซ์เทคโนโลยี บ.ยะลาแอดวานซ์เทคโนโลยี เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
จํากัด/14,250.- บาท จํากัด/14,250.- บาท และขายพัสดุนั้นโดยตรง

๘ จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการ 13,200.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.รามันปิโตรเลียม หจก.รามันปิโตรเลียม เป็นผู้มีอาชีพขาย
ปฏิบัติงานในราชการ ประจําเดือน 13,200.- บาท 13,200.- บาท พัสดุและทั่วไป
ก.พ.58 จํานวน 494.83 ลิตร

                          แบบฟอร์มสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน..........กุมภาพันธ์ 2558..........

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

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

๙ จ้างเหมาคนครัวจํานวน 1 คน 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายยูรา  เดร์/7,000.- บาท นายยูรา  เดร์/7,000.- บาท -
จ้างเหมาคนงาน จํานวน 2 คน 14,000.00 นายยูโซ๊ะ มามะ/นายฮาเซม นายยูโซ๊ะ มามะ/นายฮาเซม 

วาแมดีซา/คนๆละ7,000.-บาท วาแมดีซา/คนๆละ7,000.-บาท
จ้างเหมาคนงานทั่วไป จํานวน 1 คน 7,000.00 นายอับดุลเลาะห์ มามุ/ นายอับดุลเลาะห์ มามุ/

7,000.- บาท 7,000.- บาท
จ้างเหมาคนงานทั่วไป จํานวน 1 คน 7,000.00 น.ส.วรรณ์ดี  พรหมรักษ์/ น.ส.วรรณ์ดี  พรหมรักษ์/

7,000.-บาท 7,000.-บาท
จ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 7,000.00 นายไพศาล เจะซอ/ นายไพศาล เจะซอ/
จํานวน 1 คน /ประจําเดือน ก.พ.58 7,000.- บาท 7,000.- บาท

๑๐ จ้างเหมายามจํานวน 6 คน ๆ ละ 13,500.00 โดยวธิีตกลงราคา นายฮุสดี  หะยีเจะโซะ นายฮุสดี  หะยีเจะโซะ -
4,500.- ประจําเดือน ก.พ.58 นายมะรอเซะ  ดา นายมะรอเซะ  ดา

นายสมาแอ  วาแน นายสมาแอ  วาแน
นายอาสนี  สามะ นายอาสนี  สามะ
นายอับดุรเราะฮ์มาน บาซา นายอับดุรเราะฮ์มาน บาซา
นายอาบัส  มานา นายอาบัส  มานา

                          แบบฟอร์มสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน..........กุมภาพันธ์ 2558..........

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

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบฟอร์ม ๒                                     แบบฟอร์มสรปรายงานข้อมลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา แบบฟอรม ๒

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

                                     แบบฟอรมสรุปรายงานขอมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา
ในรอบเดือน......กุมภาพันธ์...๒๕๕8.......

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


