
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 
เรื่อง  ผลการจัดซื้อจดัจ้างรอบเดือน มิถุนายน 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 2 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕8 

 

 

 
 

(นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบ สขร.๑

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (โดยสังเขป) หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง

๑ จ้างทําปฏิทินเดือนรอมฎอน ประจําปี 30,300.00 30,300.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านสลาตันเพรส/ ร้านสลาตันเพรส/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา 31/2558  2 มิ.ย.58
2558 จํานวน 100 ใบละ 24 บาท 30,300.- บาท 30,300.- บาท พัสดุนั้นโดยตรง
จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ในเดือน
รอมฎอน จํานวน 6 ป้ายๆ ละ 900 -.

๒ จ้างถ่ายเอกสารประเมินองค์การบริหาร 6,704.00 6,704.00 โดยวิธีตกลงราคา ศูนย์ถ่ายเอกสารอักษรสิริสน/ ศูนย์ถ่ายเอกสารอักษรสิริสน/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา -
ส่วนตําบลท่าธง 4 ด้าน 6,704.-บาท 6,704.-บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๓ จ้างเหมาทําอาหารพร้อมเครื่องโครงการ 57,000.00 57,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายอาแซ อับดุลเล๊าะ/ นายอาแซ อับดุลเล๊าะ/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา/ 34/2558  18 มิ.ย.58
ละศีลอด ปี 58 จํานวน 600 หน่วย 57,000.- บาท 57,000.- บาท ขายพัสดุนั้นโดยตรง

๔ จ้างทําป้ายไวนิล ละศีลอด ปี 58 1,500.00 1,500.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านโกตาโฆษณา/ ร้านโกตาโฆษณา/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา -
จํานวน 1 ป้าย 1,500.-บาท 1,500.-บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๕ จา้งต่อเว็บไซต์ อบต.ท่าธง เพื่อให้ได้ 10,000.00 10,000.00 โดยวิธีตกลงราคา บ.ซีเจเวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น/ บ.ซีเจเวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา 35/2558 18 มิ.ย.58
ประชาสัมพันธ์ 10,000.-บาท 10,000.-บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๖ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ 12,976.00 12,976.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านท่าธงวัสดุ/ ร้านท่าธงวัสดุ/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา/ 24/2558  19 มิ.ย.58
ภัยเหตุวาตภัย จํานวน 479 หน่วย 12,976.- บาท 12,976.- บาท ขายพัสดุนั้นโดยตรง

๗ จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนา 3 ปี และ 3,857.00 3,857.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านนิบงก๊อปปี้/ ร้านนิบงก๊อปปี้/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา -
แผนยุทธศาสตร์ จํานวน 30 เล่ม 3,857.- บาท 3,857.- บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๘ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก และ 11,180.00 11,180.00 โดยวิธีตกลงราคา บ.ยะลาแอดวานซ์เทคโนโยลยี บ.ยะลาแอดวานซ์เทคโนโยลยี เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา/ 25/2558  23 มิ.ย.58
แฮนดี้ไดรฟ จํานวน 4 หน่วย จํากัด/11,180.- บาท จํากัด/11,180.- บาท ขายพัสดุนั้นโดยตรง

๙ จัดจ้างทําป้ายไวนิล จํานวน 2 ป้าย 9,000.00 9,000.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านโกตาโฆษณา/ ร้านโกตาโฆษณา/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา 12/2558  29 มิ.ย.58
ดังนี่ 1 ป้ายเด็กจมน้ําภัยร้ายช่วงปิด 9,000.- บาท 9,000.- บาท พัสดุนั้นโดยตรง
เทอม  2.ป้ายอันตรายน้ําลึก ขนาด
1.22*2.44 เมตร

๑๐ จ้างทําตรายาง ศพด 2 ศูนย์ จํานวน 650.00 650.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก/ ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก/ เป็นผู้มีอาชีพขาย -
2 อัน จํานวน 4 รายการ 650.- บาท 650.- บาท พัสดุและทั่วไป

๑๑ จ้างทําตรายาง จํานวน 4 รายการ 1,600.00 1,600.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก/ ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก/ เป็นผู้มีอาชีพขาย -
1,600.- บาท 1,600.- บาท พัสดุและทั่วไป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน..........มิถุนายน.......... 
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง..........

วันที่.....30.......เดือน......มิถุนายน....2558.....

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบ สขร.๑

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (โดยสังเขป) หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง

๑๑ จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการ 12,200.00 12,200.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.รามันปิโตรเลียม หจก.รามันปิโตรเลียม เป็นผู้มีอาชีพขาย 21/2558 30 เม.ย.58
ปฏิบัติงานในราชการ ประจําเดือน 12,200.- บาท 12,200.- บาท พัสดุและทั่วไป
มิ.ย.58 จํานวน 487.68 ลิตร

๑๓ จ้างเหมาคนครัวจํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายมะนาวี สุหลง/7,000.- บาท นายมะนาวี สุหลง/7,000.- บาท - 29/2558  1 เม.ย.58
จ้างเหมาคนงาน จํานวน 2 คน 14,000.00 14,000.00 นายยูโซ๊ะ มามะ/นายฮาเซม นายยูโซ๊ะ มามะ/นายฮาเซม 5/2557  1 ต.ค.57

วาแมดีซา/คนๆละ7,000.-บาท วาแมดีซา/คนๆละ7,000.-บาท 7/2557  1 ต.ค.57
จ้างเหมาคนงานทั่วไป จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 นายอับดุลเลาะห์ มามุ/ นายอับดุลเลาะห์ มามุ/ 8/2557  1 ต.ค.57

7,000.- บาท 7,000.- บาท 6/2557  1 ต.ค.57
จ้างเหมาคนงานทั่วไป จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 น.ส.วรรณ์ดี  พรหมรักษ์/ น.ส.วรรณ์ดี  พรหมรักษ์/
ประจําเดือน มิ.ย.58 7,000.-บาท 7,000.-บาท 20/2558  6 ม.ค.58

๑๔ จ้างเหมายามจํานวน 6 คน ๆ ละ 27,000.00 27,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายฮุสดี  หะยเีจะโซะ นายฮุสดี  หะยีเจะโซะ - 1/2558  1 ต.ค.57
4,500.- ประจําเดือน มิ.ย.58 นายมะรอเซะ  ดา นายมะรอเซะ  ดา 2/2558  1 ต.ค.57

นายสมาแอ  วาแน นายสมาแอ  วาแน 3/2558  1 ต.ค.57
นายอาสนี  สามะ นายอาสนี  สามะ 13/2557  14 พ.ย.57
นายอับดุรเราะฮ์มาน บาซา นายอับดุรเราะฮ์มาน บาซา 14/2557  14 พ.ย.58
นายอาบัส  มานา นายอาบัส  มานา 15/2557  14 พ.ย.59

๑๕ จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ 3,200,000.00 3,200,000.00 โดยวิธีพิเศษ บริษัทบุญคุ้ม เพิ่มทรัพย์ บริษัทบุญคุ้ม เพิ่มทรัพย์ เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 3/2558  10 เม.ย.58
ชนิดถังน้ําในตัวติดตั้งเครนไฮดรอลิก ทรัค จํากัด/ ทรัค จํากัด/ นั้นและเป็นผู้เสนอราคา
พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ 3,190,000.-บาท 3,190,000.-บาท รายเดียว
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร 
เครื่องยนต์ดีเซลกําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า
175 แรงม้า จํานวน 1 คัน

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน..........มถิุนายน.......... 
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง..........

วันที่......30......เดือน......มิถุนายน....2558.....

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบฟอร์ม ๒                                     แบบฟอร์มสรปรายงานข้อมลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา แบบฟอรม ๒

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

                                     แบบฟอรมสรุปรายงานขอมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา
               ในรอบเดือน......มิถุนายน...๒๕๕8.......

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


