
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง 
เรื่อง  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม  2565 

-------------------------------------------------------------------- 
  ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ประชาชนตรวจดูได้ 
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ข้อ 2 กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
นั้น และเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง   
จึงประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
ทุกเดือน   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  2 กมุภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕65 

 

 

 
 

(นายซาลี  วาแมดีซา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ สขร.๑

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (โดยสังเขป) หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนส ำนักปลัด 10 4,060.00 4,060.00 โดยวิธีเจำะจง หจก.ยะลำบริบูรณ์/ หจก.ยะลำบริบูรณ์/ เป็นผู้มีอำชีพขำย 7 ม.ค.65
รำยกำร 4,060.-บำท 4,060.-บำท พัสดุน้ันโดยตรง

2 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนกองคลัง 3 1,345.00 1,345.00 โดยวิธีเจำะจง หจก.ยะลำบริบูรณ์/ หจก.ยะลำบริบูรณ์/ เป็นผู้มีอำชีพขำย 7 ม.ค.65
รำยกำร 1,345.-บำท 1,345.-บำท พัสดุน้ันโดยตรง

- ใบส่ังจ้ำง
3 จ้ำงเหมำคนงำนประจ ำกองกำรศึกษำ 56,000.00 56,000.00 โดยวิธีเจำะจง น.ส.มำริษำ เจ๊ะเล๊ำะ/ น.ส.มำริษำ เจ๊ะเล๊ำะ/ - 28/2565 / 31 ม.ค.65

จ ำนวน 1 คน จ ำนวน 8 เดือน ๆ ละ 56,000.00 บำท 56,000.00 บำท
7,000.- บำท ต้ังแต่ ก.พ.-ก.ย.65

- ใบส่ังจ้ำง
4 จ้ำงเหมำคนงำนประจ ำ ศพด.บ้ำนป่ำบอน 56,000.00 56,000.00 โดยวิธีเจำะจง น.ส.ซำมีฮำ สะมะ/ น.ส.ซำมีฮำ สะมะ/ - 29/2565 / 31 ม.ค.65

จ ำนวน 1 คน จ ำนวน 8 เดือน ๆ ละ 56,000.00 บำท 56,000.00 บำท
7,000.- บำท ต้ังแต่ ก.พ.-ก.ย.65

- ใบส่ังจ้ำง
5 จ้ำงเหมำคนงำนประจ ำ ศพด.บ้ำนจะรังฯ 56,000.00 56,000.00 โดยวิธีเจำะจง น.ส.คอซีมะห์ บำบตี/ น.ส.คอซีมะห์ บำบตี/ - 30/2565 / 31 ม.ค.65

จ ำนวน 1 คน จ ำนวน 8 เดือน ๆ ละ 56,000.00 บำท 56,000.00 บำท
7,000.- บำท ต้ังแต่ ก.พ.-ก.ย.65

- ใบส่ังจ้ำง
6 จ้ำงเหมำเวรยำมรักษำประจ ำ ศพด.บ้ำน 36,000.00 36,000.00 โดยวิธีเจำะจง นำยไซดี ตำเยะ/ นำยไซดี ตำเยะ/ - 31/2565 / 31 ม.ค.65

จะรังฯจ ำนวน 1 คน จ ำนวน 8 เดือนๆ 36,000.00 บำท 36,000.00 บำท
ละ 4,500.- บำท ต้ังแต่ ก.พ.-ก.ย.65

- ใบส่ังจ้ำง
7 จ้ำงเหมำผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ จ ำนวน 2 อัตรำ 112,000.00 112,000.00 โดยวิธีเจำะจง นำยหำแซ สะรีมะ/ นำยหำแซ สะรีมะ/ - 32/2565 / 31 ม.ค.65

จ ำนวน 8 เดือน ๆ ละ 7,000.- บำท นำยวสันต์ ยูนุ/ นำยวสันต์ ยูนุ/ 33/2565 / 31 ม.ค.65
ต้ังแต่ ก.พ.-ก.ย.65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ..........มกราคม.......... 
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนต าบลท่าธง..........

วันท่ี......2......เดือน.....กุมภาพันธ์....2565.....

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



แบบ สขร.๑

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง (โดยสังเขป) หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

8 จ้ำงเหมำคนงำนกองช่ำง 1 อัตรำๆ ละ - ใบส่ังจ้ำง
9,000.- บำท จ ำนวน 8 เดือน ต้ังแต่ 72,000.00 72,000.00 โดยวิธีเจำะจง น.ส.คอปือสะ ดำโอะ/ น.ส.คอปือสะ ดำโอะ/ 34/2565 / 31 ม.ค.65
ก.พ.-ก.ย.65

9 จ้ำงเหมำแม่บ้ำน 1 อัตรำๆ ละ - ใบส่ังจ้ำง
4,500.- บำท จ ำนวน 8 เดือน ต้ังแต่ 36,000.00 36,000.00 โดยวิธีเจำะจง น.ส.ซูไฮดำ  บำบำตี/ น.ส.ซูไฮดำ  บำบำตี/ 35/2565 / 31 ม.ค.65
ก.พ.-ก.ย.65

ใบส่ังจ้ำง
10 จ้ำงเหมำคนงำนท่ัวไป จ ำนวน 1 อัตรำ 56,000.00 56,000.00 โดยวิธีเจำะจง น.ส.นูไซบะห์ สะมะ น.ส.นูไซบะห์ สะมะ - 36/2565 / 31 ม.ค.65

จ ำนวน 8 เดือน ๆ ละ 7,000.- บำท
ต้ังแต่ ก.พ.-ก.ย.65

ใบส่ังจ้ำง
11 จ้ำงเหมำคนงำนประจ ำรถบรรทุกน้ ำ 56,000.00 56,000.00 โดยวิธีเจำะจง นำยอัลบำเก็ร ดะกำ/ นำยอัลบำเก็ร ดะกำ/ - 37/2565 / 31 ม.ค.65

1 อัตรำ จ ำนวน 8 เดือน ๆ ละ 7,000.- บำท
ต้ังแต่ ก.พ.-ก.ย.65

ใบส่ังจ้ำง
12 จ้ำงเหมำคนงำนประจ ำรถบรรทุกน้ ำ 56,000.00 56,000.00 โดยวิธีเจำะจง นำยอัลบำเก็ร ดะกำ/ นำยอัลบำเก็ร ดะกำ/ - 37/2565 / 31 ม.ค.65

1 อัตรำ จ ำนวน 8 เดือน ๆ ละ 7,000.- บำท
ต้ังแต่ ก.พ.-ก.ย.65

- ใบส่ังจ้ำง
13 จ้ำงเหมำคนงำนปฏิบัติกำรผู้ช่วยวิเครำะห์ จ ำนวน 2 อัตรำ56,000.00 56,000.00 โดยวิธีเจำะจง น.ส.อิบตีซำม กำมะ/ น.ส.อิบตีซำม กำมะ/ - 38/2565 / 31 ม.ค.65

นโยบำยและแผน 1 อัตรำ จ ำนวน 8
 เดือน ๆ ละ 7,000.- บำท
ต้ังแต่ ก.พ.-ก.ย.65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ..........มกราคม.......... 
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนต าบลท่าธง..........

วันท่ี......2......เดือน.....กุมภาพันธ์....2565.....

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ



แบบ สขร.๑

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง (โดยสังเขป) หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

14 จ้ำงเหมำคนสวน 1 อัตรำๆ ละ - ใบส่ังจ้ำง
4,500.- บำท จ ำนวน 8 เดือน ต้ังแต่ 36,000.00 36,000.00 โดยวิธีเจำะจง นำยมำหะมะ บำเหะ/ นำยมำหะมะ บำเหะ/ 39/2565 / 31 ม.ค.65
ก.พ.-ก.ย.65

15 จ้ำงเหมำยำมจ ำนวน 3 คน ๆ ละ ใบส่ังจ้ำง
4,500.-บำท จ ำนวน 8 เดือน 108,000.00 108,000.00 โดยวิธีเจำะจง นำยซอเร ซำแม นำยซอเร ซำแม - 40/2565 / 31 ม.ค.65
ต้ังแต่ ก.พ.-ก.ย.65 นำยซูฟียัน กำเซ็ง นำยซูฟียัน กำเซ็ง - 41/2565 / 31 ม.ค.65

นำยอิบรอเฮม วำแน นำยอิบรอเฮม วำแน - 42/2565 / 31 ม.ค.65
16 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงเพ่ือใช้ในกำร 21,400.00 21,400.00 โดยวิธีเจำะจง หจก.รำมันปิโตรเลียม หจก.รำมันปิโตรเลียม เป็นผู้มีอำชีพขำย บันทึกตกลงซ้ือ

ปฏิบัติงำนในรำชกำร ประจ ำเดือน 21,400.00 บำท 21,400.00 บำท พัสดุน้ันโดยตรง 2/2565 / 30 ธ.ค.64
ม.ค.65 จ ำนวน 709.400 ลิตร

17 จัดซ้ือวัสดุกีฬำ 4 รำยกำร ดังน้ี 20,000.00 20,000.00 โดยวิธีเจำะจง หจก.ก้ำวม่ันวัฒนกิจ หจก.ก้ำวม่ันวัฒนกิจ เป็นผู้มีอำชีพขำย ใบส่ังซ้ือ
วอลเลย์บอล ฟุตบอล ตะกร้อ ตำข่ำย 20,000.00 บำท 20,000.00 บำท พัสดุน้ันโดยตรง 7/2565 / 24 ม.ค.65
ตะกร้

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ..........มกราคม.......... 
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนต าบลท่าธง..........

วันท่ี......2......เดือน.....กุมภาพันธ์....2565.....

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ


