
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 
เรื่อง  ผลการจัดซื้อจดัจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 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  1  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 

 

 

 
 

(นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบ สขร.๑

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ี่ ื้ ื ้ โ ั ื ้ ใ ื้ ้

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน..........พฤศจิกายน.......... 
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง..........

วันที่.....1.......เดือน......ธันวาคม....2558.....

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ทีตกลงซื้อหรือจ้าง (โดยสังเขป) หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง
๑ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 2,080.00 2,080.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง/ หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา 2-พ.ย.-58

4165 ยะลา จํานวน 8 หน่วย 2,080.-บาท 2,080.-บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๒ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จํานวน 1,610.00 1,610.00 โดยวิธีตกลงราคา ศูนย์ถ่ายเอกสารอักษรสิริสิน/ ศูนย์ถ่ายเอกสารอักษรสิริสิน/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา 2-พ.ย.-58

ลาดบท งานทจดซอหรอจดจาง วงเงนทจะซอหรอจาง ราคากลาง วธการจดซอ/จดจาง ผูเสนอราคาและราคาทเสนอ

๒ จางถายเอกสารพรอมเขาเลม จานวน 1,610.00 1,610.00 โดยวธตกลงราคา ศูนยถายเอกสารอกษรสรสน/ ศูนยถายเอกสารอกษรสรสน/ เปนผูมอาชพรบจางทา 2 พ.ย. 58
7 เล่ม 1,610.-บาท 1,610.-บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๓ จ้างทําป้าย 5 ธันวามหาราช พร้อม 28,000.00 28,000.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านธรรมศิลป์/ ร้านธรรมศิลป์/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา ข้อตกลงจ้าง
โครงการและติดตั้ง จํานวน 2 ป้าย 28,000.- บาท 28,000.- บาท พัสดุนั้นโดยตรง 21/2559 / 05 พ.ย.58

๔ จ้างทําปฏิทินปี ใหม่ 2559 เพื่อประชา 92,000.00 92,000.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านสลาตันเพรส/ ร้านสลาตันเพรส/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา ข้อตกลงจ้าง
ั ั ์ ํ ีป ่ ั ั้ โ /  /  สัมพันธ์การชําระภาษีประเภทต่างๆ 92,000.-บาท 92,000.-บาท พัสดุนันโดยตรง 22/2559 /10 พ.ย.58

จํานวน 2,000 ชุด
๕ จ้างทําป้ายไวนิลโครงการป้องกันจาก 24,000.00 24,000.00 โดยวิธีพิเศษ ร้านโกตาโฆษณา/ ร้านโกตาโฆษณา/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา ข้อตกลงจ้าง

โรคไข้เลือดออก และวิธีกําจัดพาหะนําโรค 24,000.-บาท 24,000.-บาท พัสดุนั้นโดยตรง 23/2559 /16 พ.ย.58
จํานวน 16 ป้าย ขนาด 1*3 เมตร

๖ จ้างทําป้ายไวนิลโครงการประเพณี 5,000.00 5,000.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านโกตาโฆษณา/ ร้านโกตาโฆษณา/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา ใบสั่งจ้าง
งานลอยกระทง ประจําปี 59 / 3 ป้าย 5,000.-บาท 5,000.-บาท พัสดุนั้นโดยตรง 5/2559 / 16 พ.ย.58

๗ เช่าเวทีพร้อมอุปกรณ์เครื่องเสียงโครงการ 10,000.00 10,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายวิระยุทธ จันทร์มุณี/ นายวิระยุทธ จันทร์มุณี/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา/ ใบสั่งจ้าง
ประเพณีงานลอยกระทง ปี 59/ 1 ชุด 10,000.-บาท 10,000.-บาท ขายพัสดุนั้นโดยตรง 4/2559 / 16 พ.ย.58

๘ จัดซื้อวัสดโครงการงานลอยกระทง 5 5 โดยวิธีตกลงราคา นายวิระยทธ จันทร์มณี/ นายวิระยทธ จันทร์มณี/ เป็นผ้มีอาชีพรับจ้างทํา/ ใบสั่งซื้อ๘ จดซอวสดุโครงการงานลอยกระทง 5,000.00 5,000.00 โดยวธตกลงราคา นายวระยุทธ จนทรมุณ/ นายวระยุทธ จนทรมุณ/ เปนผูมอาชพรบจางทา/ ใบสงซอ
ประจําปี 59 จํานวน 5 รายการ 10,000.-บาท 10,000.-บาท ขายพัสดุนั้นโดยตรง 1/2559 / 16 พ.ย.58

๙ จัดซื้อทรายอะเบทโครงการป้องกันจาก 25,456.00 25,456.00 โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ยะลาปลาทอง จํากัด/ บริษัท ยะลาปลาทอง จํากัด/ เป็นผู้มีอาชีพขาย ข้อตกลงซื้อ
โรคไข้เลือดออก จํานวน 3,182 ถุง 25,456.-บาท 25,456.-บาท พัสดุและทั่วไป 6/2559 /23 พ.ย.58

๑๐ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 4 35,400.00 35,400.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านกฤษณา ช็อป/ ร้านกฤษณา ช็อป/ เป็นผู้มีอาชีพขาย ข้อตกลงซื้อุ ุ ู
รายการ 35,400.- บาท 35,400.- บาท พัสดุและทั่วไป 7/2559 / 20 พ.ย.58

๑๑ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย 5,646.39 5,646.39 โดยวิธีตกลงราคา หจก.ปัตตานีคอมเมอร์เชียล/ หจก.ปัตตานีคอมเมอร์เชียล/ เป็นศูนย์บริการโดยตรง ใบสั่งจ้าง
ทะเบียน 80-5213 ยะลา  4 รายการ 5,646.39 บาท 5,646.39 บาท 6/2559 / 25 พ.ย.58

๑๔ จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการ 15,400.00 15,400.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.รามันปิโตรเลียม หจก.รามันปิโตรเลียม เป็นผู้มีอาชีพขาย ข้อตกลงซื้อ
ปฏิบัติงานในราชการ ประจําเดือน 15 400 บาท 15 400 บาท พัสดและทั่วไป 1/2559 /1 ต ค 58



พ.ย.58 จํานวน 1,007.46 ลิตรพ.ย.58 จานวน 1,007.46 ลตร
แบบ สขร.๑

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ี่ ื้ ื ้ โ ั ื ้ ใ ื้ ้

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน..........พฤศจิกายน.......... 
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง..........

วันที่.....1.......เดือน......ธันวาคม....2558.....

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ทีตกลงซื้อหรือจ้าง (โดยสังเขป) หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง
๑๕ จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซ.ตาดง 956,000.00 943,000.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านส่งเสริมการโยธา หจก.ดีซา กรุ๊ป/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา

ขนาด(ก*ย*หนารวม) 4*1,060*0.40 942,000.-บาท 940,000.-บาท จ้างนั้นและเป็นผู้เสนอ
เมตร ณ ม.2 บ้านจะรังตาดง ต.ท่าธง. หจก.ดีซา กรุ๊ป ราคาต่ําสุด
อ.รามัน จ.ยะลา รายละเอียดตาม 940,000.-บาท

ลาดบท งานทจดซอหรอจดจาง วงเงนทจะซอหรอจาง ราคากลาง วธการจดซอ/จดจาง ผูเสนอราคาและราคาทเสนอ

อ.รามน จ.ยะลา รายละเอยดตาม 940,000. บาท
ปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด

๑๖ จ้างโครงการขุดลอกคลองสระเก็บน้ํา 495,000.00 495,000.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านส่งเสริมการโยธา ร้านส่งเสริมการโยธา เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
บ้านพรุ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 492,000.-บาท 492,000.-บาท จ้างนั้นและเป็นผู้เสนอ

   ึ ี่   ีฟ ั ่ํยาว 566.00 เมตร ลึกเฉลีย 3.00 เมตร หจก.ซารีฟ วัสดุ ราคาตําสุด
(หรือปริมาตรขุดลอกไม่น้อยกว่า 493,000.-บาท
5,280.78 ลูกบาศก์เมตร) ณ หมู่ 3
บ้านพรุ ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กําหนด

๑๗ จ้างโครงการก่อสร้างถน คสล.ซ.คอกแพะ 480,000.00 477,500.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.ซารีฟ วัสดุ หจก.ซารีฟ วัสดุ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
ขนาด (ก*ย*หนารวม) 4*150*0.15 475,000.-บาท 475,000.-บาท จ้างนั้นและเป็นผู้เสนอ
เมตร ณ ม.4 บ้านป่าบอน ต.ท่าธง. ร้านส่งเสริมการโยธา ราคาต่ําสุด
อ รามัน จ ยะลา รายละเอียดตาม 477 บาทอ.รามน จ.ยะลา รายละเอยดตาม 477,000.-บาท
ปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด

ข้อตกลงจ้าง
๑๘ จ้างเหมายามจํานวน 7 คน ๆ ละ 31,500.00 31,500.00 โดยวิธีตกลงราคา นายฮุสดี  หะยีเจะโซะ นายฮุสดี  หะยีเจะโซะ - 1/2559 /1 ต.ค.58ๆ , , ุ ุ

4,500.- ประจําเดือน พ.ย.58 นายสมาแอ  วาแน นายสมาแอ  วาแน 2/2559 /1 ต.ค.58
นายมะรอเซะ  ดา นายมะรอเซะ  ดา 3/2559 /1 ต.ค.58
นายอาสนี  สามะ นายอาสนี  สามะ 4/2559 /1 ต.ค.58
นายอับดุรเราะฮ์มาน บาซา นายอับดุรเราะฮ์มาน บาซา 5/2559 /1 ต.ค.58
นายอัลบาเก็ร  ม ตาเฮ นายอัลบาเก็ร  ม ตาเฮ 6/2559 /  ต ค 58



นายฟิตตรี  บาบาตี นายฟิตตรี  บาบาตี 7/2559 /1 ต.ค.58นายฟตตร  บาบาต นายฟตตร  บาบาต 7/2559 /1 ต.ค.58
แบบ สขร.๑

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ี่ ื้ ื ้ โ ั ื ้ ใ ื้ ้

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน..........พฤศจิกายน.......... 
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง..........

วันที่.....1.......เดือน......ธันวาคม....2558.....

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ทีตกลงซื้อหรือจ้าง (โดยสังเขป) หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง
19 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายสะมะแอ  มะตาเฮ/ นายสะมะแอ  มะตาเฮ/ - ข้อตกลงจ้าง

7,000.-บาท 7,000.-บาท 8/2559 /1 ต.ค.58
๒๐ จ้างเหมาคนครัว จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายอาแว  วาแมดีซา/ นายอาแว  วาแมดีซา/ -

7 000 บาท 7 000 บาท 9/2559 /1 ต ค 58

ลาดบท งานทจดซอหรอจดจาง วงเงนทจะซอหรอจาง ราคากลาง วธการจดซอ/จดจาง ผูเสนอราคาและราคาทเสนอ

7,000.-บาท 7,000.-บาท 9/2559 /1 ต.ค.58
21 จ้างเหมาพนักงานขับรถดับเพลิง 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายมะนาวี  สุหลง/ นายมะนาวี  สุหลง/ -

จํานวน 1 คน 7,000.-บาท 7,000.-บาท 10/2559 /1 ต.ค.58
22 จ้างเหมาคนงานประจํารถดับเพลิง 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายมะรอบี  มะเซ็ง นายมะรอบี  มะเซ็ง -

จํานวน 1 คน 7 000 -บาท 7 000 -บาท 11/2559 /1 ต ค 58จานวน 1 คน 7,000.-บาท 7,000.-บาท 11/2559 /1 ต.ค.58
23 จ้างเหมาคนงานประจํารถดับเพลิง 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายมูฮําหมัดยากี จะปะกียา/ นายมูฮําหมัดยากี จะปะกียา/ -

จํานวน 1 คน 7,000.-บาท 7,000.-บาท 12/2559 /1 ต.ค.58
๒๔ จ้างเหมาคนงาน จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายยูโซ๊ะ มามะ/ นายยูโซ๊ะ มามะ/ -

7,000.- บาท 7,000.- บาท 13/2559 /1 ต.ค.587,000.  บาท 7,000.  บาท 13/2559 /1 ต.ค.58
๒๕ จ้างเหมาคนงาน จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายฮาเซ็ม  วาแมดีซา/ นายฮาเซ็ม  วาแมดีซา/ -

7,000.- บาท 7,000.- บาท 14/2559 /1 ต.ค.58
๒๖ จ้างเหมาคนงาน จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายอับดุลเลาะห์ มามุ/ นายอับดุลเลาะห์ มามุ/ -

ประจําเดือน พ.ย.58 7,000.- บาท 7,000.- บาท 15/2559 /1 ต.ค.58



แบบฟอร์ม ๒                                     แบบฟอร์มสรปรายงานข้อมลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา แบบฟอรม ๒

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

                                     แบบฟอรมสรุปรายงานขอมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา
               ในรอบเดือน......พฤศจิกายน...๒๕๕8.......

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


