
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาธง 
เรื่อง  ผลการจัดซื้อจัดจางรอบเดือน เมษายน 2560 

-------------------------------------------------------------------- 
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ใหหนวยงานของรัฐนําขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา และกรณีพิเศษ (วิธีพิเศษ) รวมทั้งผลการพิจารณา
การจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเผยแพรทางเว็บไซดของหนวยงาน นั้น และเพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางเปดเผย โปรงใส ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ องคการบริหารสวนตําบลทาธง จึงประกาศรายงานดังกลาวโดยเปดเผย เพื่อให
ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบทุกเดือน  

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  3  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60 

(นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาธง



แบบ สขร.๑

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง (โดยสังเขป) หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

1 จางทําปายไวนิล จํานวน 1 ปาย 1,400.00 1,400.00 โดยวิธีตกลงราคา รานริดดีไซน/1,400.- บาท รานริดดีไซน/1,400.- บาท เปนผูมีอาชีพรับจางทํา 3-เม.ย.-60
โครงการวันกตัญู ป 60 พัสดุนั้นโดยตรง

๒ จางอาหารคาวและอาหารวางพรอมเคร่ือง 62,400.00 62,400.00 โดยวิธีตกลงราคา นายเจียม สิทธิโภชน/ นายเจียม สิทธิโภชน/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา บันทึกตกลงซื้อ
ดื่ม 520 ชุด โครงการกตัญู 2560 62,400.- บาท 62,400.- บาท และขายพัสดุนั้นโดยตรง 30/2560 / 3 เม.ย.60

๓ เชาเคร่ืองเสียง 1 ชุด โครงการกตัญู 6,200.00 6,200.00 โดยวิธีตกลงราคา นายวิระยุทธ จันทรมุณี นายวิระยุทธ จันทรมุณี เปนผูมีอาชีพรับจางทํา ใบสั่งจาง
2560 6,200.-บาท 6,200.-บาท และขายพัสดุนั้นโดยตรง 9/2560 / 3 เม.ย.60

๔ จางทําตรายาง จํานวน 3 สวน 10,500.00 10,500.00 โดยวิธีตกลงราคา รานพงษศิลปบลอก/ รานพงษศิลปบลอก/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา ใบสั่งจาง
10,500.- บาท 10,500.- บาท พัสดุนั้นโดยตรง 8/2560 / 3 เม.ย.60

๕ จัดซื้อชุดกีฬาโครงการแขงขันกีฬาระหวาง 50,940.00 50,940.00 โดยวิธีตกลงราคา ราน เอ็ม ดี สปอรต/ ราน เอ็ม ดี สปอรต/ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ บันทึกตกลงซื้อ
เยาวชนภายในตําบล ป 60 50,940.- บาท 50,940.- บาท นั้นโดยตรง 14/2560 / 7 เม.ย.60

๖ จัดซื้อเคร่ืองดื่ม น้ํา และ น้ําแข็ง 2,820.00 2,820.00 โดยวิธีตกลงราคา นายรอสะลี  ละหะมะ/ นายรอสะลี  ละหะมะ/ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุนั้น 7-เม.ย.-60
โครงการแขงขันกีฬาระหวางเยาวชน ป60 2,820.- บาท 2,820.- บาท โดยตรง

๗ จางทําปายไวนิลประชาสัมพันธกีฬา 3,000.00 3,000.00 โดยวิธีตกลงราคา รานริดดีไซน/3,000.-บาท รานริดดีไซน/3,000.-บาท เปนผูมีอาชีพรับจางทํา 7-เม.ย.-60
ตาดีกา ป 2560 พัสดุนั้นโดยตรง

๘ โครงการถางปาริมสายทางภายในพื้นที่ 155,000.00 155,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายอาแซ  อับดุลเลาะห/ นายอาแซ  อับดุลเลาะห/ เปนผูเสนอราคารายเดียว สัญญาจาง
ตําบลทาธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 154,000.- บาท 154,000.- บาท และเปนผูมีอาชีพรับจาง 11/2560 / 9 พ.ค.60
จํานวน 21 สายทาง ขนาดกวางขางละ 2 ทําและขายพัสดุนั้น
เมตร ระยะทางรวม 19,725 เมตร(หรือ
(พื้นที่ถางปาไมนอยกวา 78,900 ตร.ม.)

๙ จางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 45,000.00 45,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นางอําพร แกลวณรงค/ นางอําพร แกลวณรงค/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา 32/2560 / 28 เม.ย.60
โครงการอบรมเพื่อศึกษาดูงานพัฒนา 45,000.-บาท 45,000.-บาท พัสดุนั้นโดยตรง
บุคลกร จํานวน 1 คัน

10 จางทําปายไวนิลโครงการฝกอบรมและ 1,680.00 1,680.00 โดยวิธีตกลงราคา รานริดดีไซน/1,680.-บาท รานริดดีไซน/1,680.-บาท เปนผูมีอาชีพรับจางทํา 24-เม.ย.-60

ศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร 1 ปาย พัสดุนั้นโดยตรง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน..........เมษายน.......... 
หนวยงาน..........องคการบริหารสวนตําบลทาธง..........

ว ันที่.....3......เดือน......พฤษภาคม....2560.....

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบ สขร.๑

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง (โดยสังเขป) หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

11 จางเหมาประกอบอาหารคาวและอาหาร 4,320.00 4,320.00 โดยวิธีตกลงราคา นางสาวสากีนะห กุโน/ นางสาวสากีนะห กุโน/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา 24-เม.ย.-60
วางพรอมเคร่ืองดื่มโครงการฝกอบรมและ 4,320.- บาท 4,320.- บาท และขายพัสดุนั้นโดยตรง
ศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร

๑๒ จัดซื้อวัสดุอุปกรณและของที่ระลึกโครงการ 3,568.00 3,568.00 โดยวิธีตกลงราคา รานธนากรณ พาณิชย/ รานธนากรณ พาณิชย/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา 24-เม.ย.-60
ฝกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร 3,568.-บาท 3,568.-บาท และขายพัสดุนั้นโดยตรง

๑๓ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ จํานวน 2 รายการ 2,000.00 2,000.00 โดยวิธีตกลงราคา รานธนากรณพาณิชย/ รานธนากรณพาณิชย/ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุนั้น 24-เม.ย.-60
(กีฬา อปท.คัพ) 2,000.-บาท 2,000.-บาท โดยตรง

๑๔ จัดซื้อชุดกีฬา จํานวน 4 รายการ 7,560.00 7,560.00 โดยวิธีตกลงราคา ราน ที เค สปอรต/ ราน ที เค สปอรต/ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุนั้น ใบสั่งซื้อ
(กีฬา อปท.คัพ) 7,560.-บาท 7,560.-บาท โดยตรง 7/2560 / 25 เม.ย.60

๑๕ จางซอมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร 1 เคร่ือง 400.00 400.00 โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ยะลาแอดวานซ เทคโน บริษัท ยะลาแอดวานซ เทคโน เปนผูมีอาชีพรับจางทํา 25-เม.ย.-60
6 ตัว จํานวน 1 คัน โลยี จํากัด/400.- บาท โลยี จํากัด/400.- บาท และขายพัสดุนั้นโดยตรง

๑๖ จางซอมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย 3,855.00 3,855.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง/ หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา 28-เม.ย.-60
ทะเบียน 80-5213 ยะลา 3,855.-บาท 3,855.-บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๑๗ จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชในการ 15,200.00 15,200.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.รามันปโตรเลียม หจก.รามันปโตรเลียม เปนผูมีอาชีพขาย บันทึกตกลงซื้อ
ปฏิบัติงานในราชการ ประจําเดือน 15,200.- บาท 15,200.- บาท พัสดุนั้นโดยตรง 12/2560 / 28 ก.พ.60
เม.ย. 60 จํานวน 815.75 ลิตร

๑๘ จางเหมาคนครัว จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นางสาวสีตานา  สะมะ/ นางสาวสีตานา  สะมะ - บันทึกตกลงจาง
ประจําเดือน เม.ย.60 7,000.- บาท 7,000.- บาท 13/2560 / 3 ต.ค.59

19 จางเหมาคนงานเก็บขยะ จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายสะมะแอ  มะตาเฮ/ นายสะมะแอ  มะตาเฮ/ - 12/2560 / 3 ต.ค.59

ประจําเดือน เม.ย.60 7,000.- บาท 7,000.- บาท

๒๐ จางเหมาคนงาน จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายยูโซะ มามะ/ นายยูโซะ มามะ/ - 15/2560 / 3 ต.ค.59
ประจําเดือน เม.ย.60 7,000.- บาท 7,000.- บาท

๒๑ จางเหมาคนงาน จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นางสุมาลี  วาแมดีซา/ นางสุมาลี  วาแมดีซา/ - 14/2560 / 3 ต.ค.59
ประจําเดือน เม.ย.60 7,000.- บาท 7,000.- บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน..........เมษายน.......... 
หนวยงาน..........องคการบริหารสวนตําบลทาธง..........

ว ันที่.....3......เดือน......พฤษภาคม....2560.....

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบ สขร.๑

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง (โดยสังเขป) หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๒๒ จางเหมาคนงาน จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายสุไลมาน มะและ/ นายสุไลมาน มะและ/ - 11/2560 / 3 ต.ค.59
ประจําเดือน เม.ย.60 7,000.- บาท 7,000.- บาท

๒๓ จางเหมาคนงาน จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายสะไรดี  มานา/ นายสะไรดี  มานา/ - 10/2560 / 3 ต.ค.59
ประจําเดือน เม.ย.60 7,000.- บาท 7,000.- บาท

๒๔ จางเหมาครูพี่เลี้ยงเด็ก ศพด.ปาบอน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นางสาวรอฮานี กะดะแซ/ นางสาวรอฮานี กะดะแซ/ - 33/2560 / 24 เม.ย.60
ประจําเดือน เม.ย.60 7,000.- บาท 7,000.- บาท

25 จางเหมาคนงานเก็บขยะ จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายมูฮามะ  สะมะแอ/ นายมูฮามะ  สะมะแอ/ - 31/2560 / 12 เม.ย.60

ประจําเดือน เม.ย.60 3,033.- บาท 3,033.- บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน..........เมษายน.......... 
หนวยงาน..........องคการบริหารสวนตําบลทาธง..........

ว ันที่.....3......เดือน......พฤษภาคม....2560.....

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ


