
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าธง 
เรื่อง  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2563 

-------------------------------------------------------------------- 
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  5  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕63 

(นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าธง



แบบ สขร.๑

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสญัญา
ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง (โดยสงัเขป) หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จา้ง

1 จัดซ้ือชุด DLTV จ านวน 1 ชุด ใหก้บั 30,700.00 30,700.00 โดยวิธีเจาะจง ร้านสุวรรณภมู/ิ ร้านสุวรรณภมู/ิ เปน็ผู้มอีาชีพรับจ้างท า ใบส่ังซ้ือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นปา่บอน 30,700.-บาท 30,700.-บาท และขายพัสดุนัน้โดยตรง 17/2563 /2 เม.ย.63

2 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสารธารณะภายใน 11,200.00 11,200.00 โดยวิธีเจาะจง นายอามนี ยะมะแซ/ นายอามนี ยะมะแซ/ เปน็ผู้มอีาชีพรับจ้างท า ใบส่ังจ้าง
ม.2,3,4,5,6,7 รวมทั้งหมด 50 ต้น พัสดุนัน้โดยตรง 47/2563 /22 เม.ย.63

3 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายสาเมาะ-ท่าธง 2,837,000.00 2,804,426.73 โดยวิธีคัดเลือก บริษทั อาร์.เอส.ซีวิล เอน็จิ บริษทั อาร์.เอส.ซีวิล เอน็จิ เปน็ผู้มอีาชีพรับจ้างท า สัญญาจ้าง
จ านวนไม่นอ้ยกว่า 4,913 ตารางเมตร เนยีร่ิง จ ากดั/ เนยีร่ิง จ ากดั/ พัสดุนัน้โดยตรงและเปน็ 13/2563/19 พ.ค.63
ณ หมู ่4 บา้นโต๊ะพราน 2,837,000.00 2,837,000.00 ผู้เสนอราคารายเดียว

4 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงเพื่อใช้ในการ 16,020.00 16,020.00 โดยวิธีเจาะจง หจก.รามนัปโิตรเลียม หจก.รามนัปโิตรเลียม เปน็ผู้มอีาชีพขาย บนัทึกตกลงซ้ือ
ปฏบิติังานในราชการ ประจ าเดือน 16,020.00 บาท 16,020.00 บาท พัสดุนัน้โดยตรง 3/2563 / 31 ม.ีค.63
เม.ย.63 จ านวน 793.01 ลิตร

5 จ้างเหมายามจ านวน 7 คน ๆ ละ 31,500.00 31,500.00 โดยวิธีเจาะจง นายสการียา  เจ๊ะแม นายสการียา  เจ๊ะแม 1/2563 / 30 ก.ย.62
4,500.-บาท ประจ าเดือน เม.ย.63 นายหามะ  หะสีแม นายหามะ  หะสีแม 2/2563 / 30 ก.ย.62
 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นจะรังตาดง 1 คน นายฮุสดี  หะยีเจะโซะ นายฮุสดี  หะยีเจะโซะ 3/2563 / 30 ก.ย.62
 -องค์การบริหารส่วนต าบล 6 คน นายสมาแอ  วาแน นายสมาแอ  วาแน 4/2563 / 30 ก.ย.62

นายอาสน ีสามะ นายอาสน ีสามะ 5/2563 / 30 ก.ย.62
นายอบัดุรเราะฮ์มาน บาซา นายอบัดุรเราะฮ์มาน บาซา 6/2563 / 30 ก.ย.62
นายฮัมดี  มะแมง็ นายฮัมดี  มะแมง็ 7/2563 / 30 ก.ย.62

ใบส่ังจ้าง
6 จ้างเหมาคนงานรถดับเพลิง จ านวน 2 คน 14,000.00 14,000.00 โดยวิธีเจาะจง นายสุไลมาน มะและ/ นายสุไลมาน มะและ/ - 8/2563 / 30 ก.ย.62

ๆ ละ 7,000.-บาท ประจ าเดือน เม.ย.63 นายสะมะแอ เระแตวา นายสะมะแอ เระแตวา 9/2563 / 30 ก.ย.62
- ใบส่ังจ้าง

7 จ้างเหมาคนงานรถขยะ จ านวน 2 คน 14,000.00 14,000.00 โดยวิธีเจาะจง นายรอซาลี หะยีเจะโซะ นายรอซาลี หะยีเจะโซะ - 10/2563 / 30 ก.ย.62
ๆ ละ 7,000.-บาท ประจ าเดือน เม.ย.63 นายมฮูามะ สะมะแอ นายมฮูามะ สะมะแอ 11/2563 / 30 ก.ย.62

8 จ้างเหมาคนงาน ศพด.บา้นจะรังตาดง 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีเจาะจง นายไซดี  ตาเยะ/ นายไซดี  ตาเยะ/ - ใบส่ังจ้าง
จ านวน 1 คน ประจ าเดือน เม.ย.63 7,000.- บาท 7,000.- บาท 12/2563 / 30 ก.ย.62

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน..........เมษายน.......... 
หน่วยงาน..........องค์การบริหารสว่นต าบลท่าธง..........

วันที่......5......เดอืน.....พฤษภาคม....2563.....

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบ สขร.๑

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสญัญา
ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง (โดยสงัเขป) หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จา้ง

9 จ้างเหมาคนงาน ศพด.บา้นปา่บอน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีเจาะจง นายอบิรอเหม จากอืรอโต๊ะ/ นายอบิรอเหม จากอืรอโต๊ะ/ - ใบส่ังจ้าง
จ านวน 1 คน ประจ าเดือน เม.ย.63 7,000.- บาท 7,000.- บาท 13/2563 / 30 ก.ย.62

- ใบส่ังจ้าง
10 จ้างเหมาคนงาน ศพด.บา้นปา่บอน 14,000.00 14,000.00 โดยวิธีเจาะจง นางสาวมมุงินะห ์เจะเย๊าะ นางสาวมมุงินะห ์เจะเย๊าะ 14/2563 / 30 ก.ย.62

จ านวน 2 คน ๆ ละ 7,000.-บาท นางสาวอยัลดา  คงนวลใย นางสาวอยัลดา  คงนวลใย 15/2563 / 30 ก.ย.62
ประจ าเดือน เม.ย.63

11 จ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างโยธา 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีเจาะจง นายอซีอ  หะเด็ง/ นายอซีอ  หะเด็ง/ - ใบส่ังจ้าง
จ านวน 1 คน ประจ าเดือน เม.ย.63 7,000.- บาท 7,000.- บาท 16/2563 / 30 ก.ย.62

12 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่พัสดุ 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีเจาะจง นางสาวอษุณีย์ สามะแอ/ นางสาวอษุณีย์ สามะแอ/ - ใบส่ังจ้าง
จ านวน 1 คน ประจ าเดือน เม.ย.63 7,000.- บาท 7,000.- บาท 42/2563 / 28 ก.พ.63

13 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่การเงินและบญัชี 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีเจาะจง นางสาวกลิุสรา  มะเซ็ง นางสาวกลิุสรา  มะเซ็ง - ใบส่ังจ้าง
จ านวน 1 คน ประจ าเดือน เม.ย.63 7,000.- บาท 7,000.- บาท 43/2563 / 28 ก.พ.63

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน..........เมษายน.......... 
หน่วยงาน..........องค์การบริหารสว่นต าบลท่าธง..........

วันที่......5......เดอืน.....พฤษภาคม....2563.....

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ


