
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 
เรื่อง  ผลการจัดซื้อจดัจ้างรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๕5 

-------------------------------------------------------------------- 
  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  3  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕6 

 

 

 
 

(นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

๑ จัดจ้างทําป้ายไวนิล จํานวน 1 ป้าย 1,500.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านโกตาโฆษณา/ ร้านโกตาโฆษณา/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหา 1,500.- บาท 1,500.- บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

ยาเสพติดตําบลท่าธง(ระดับหมู่บ้าน)

๒ จัดจ้างทําอาหารกลางวันและอาหารว่าง 44,100.00 โดยวิธีตกลงราคา นางซาแรซ่า  สาและ/ นางซาแรซ่า  สาและ/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างขาย/

พร้อมเครื่องดื่ม โครงการการป้องกัน 44,100.- บาท 44,100.- บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

และแก้ไขปัญหายาเสพติดตําบลท่าธง

(ระดับหมู่บ้าน)

๓ จัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 18,430.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง/ หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

กข 4165 ยะลา 18,430.00 18,430.00 ทําพัสดุนั้นโดยตรง

๔ จัดจ้างซ่อมไฟฟ้าสาธารณที่ขัดข้อง 20,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายอับดุลมานัฟ  กาเร็ง/ นายอับดุลมานัฟ  กาเร็ง/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 20,000.- บาท 20,000.- บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

5 จัดจ้างทําป้ายไวนิล จํานวน 1 ป้าย 1,500.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านโกตาโฆษณา/ ร้านโกตาโฆษณา/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหา 1,500.- บาท 1,500.- บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

ยาเสพติดตําบลท่าธง(ระดับหมู่บ้าน ม.3)

๖ จัดซื้อวัสดุเรือ จํานวน 3 รายการ 5,300.00 โดยวิธีตกลงราคา ช.การช่างจักรกลการเกษตร ช.การช่างจักรกลการเกษตร เป็นผู้มีอาชีพขาย/จ้าง

อาหารเที่ยงโครงการอบรมคุณธรรม 5,300.- บาท 5,300.- บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

                          แบบฟอร์มสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ในรอบเดือน..........ธันวาคม 2555..........

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

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

7 จัดจ้างทําอาหารกลางวันและอาหารว่าง 36,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นางซาแรซ่า  สาและ/ นางซาแรซ่า  สาและ/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างขาย/

พร้อมเครื่องดื่ม โครงการการป้องกัน 36,000.- บาท 36,000.- บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

และแก้ไขปัญหายาเสพติดตําบลท่าธง

(ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 3)

8 จัดจ้างทําป้ายไวนิล จํานวน 1 ป้าย 1,500.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านโกตาโฆษณา/ ร้านโกตาโฆษณา/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายา 1,500.- บาท 1,500.- บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

เสพติดตําบลท่าธง(ระดับหมู่บ้าน หมู่ 6)

9 จัดจ้างเช่าเครื่องเสียงงานโครงการงาน 5,000.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านอานนท์การค้า/ ร้านอานนท์การค้า/ เป็นผู้มีอาชีพขาย/จ้าง

วันขื้นปีใหม่ ประจําปี 2556 5,000.- บาท 5,000.- บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

10 จัดซื้อของรางวัลงานโครงการงาน 24,996.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านอานนท์การค้า/ ร้านอานนท์การค้า/ เป็นผู้มีอาชีพขาย/จ้าง

วันขื้นปีใหม่ ประจําปี 2556 24,996.- บาท 24,996.- บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

11 จัดจ้างซ่อมไฟฟ้า ศพด.จะรังตาดง 39,570.00 โดยวิธีตกลงราคา นายดอเล๊าะ  อาแว/ นายดอเล๊าะ  อาแว/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

ตําบลท่าธง 39,570.- บาท 39,570.- บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

12 จัดจ้างทําอาหารกลางวันและอาหารว่าง 16,200.00 โดยวิธีตกลงราคา นางซาแรซ่า  สาและ/ นางซาแรซ่า  สาและ/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างขาย/

พร้อมเครื่องดื่มโครงการการป้องกันปัญหา 16,200.- บาท 16,200.- บาท ทําพัสดุนั้นโดยตรง

ยาเสพติดตําบลท่าธง ระดับหมู่บ้าน หมู่ 6

                          แบบฟอร์มสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ในรอบเดือน..........ธันวาคม  2555..........

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

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

๑๓ จ้างเหมายามจํานวน 3 คน ๆ ละ 13,500.00 โดยวิธีตกลงราคา นายดอเล๊าะ  หะดีมอ นายดอเล๊าะ  หะดีมอ -

4,500.- ตั้งแต่ 1-30 พ.ย. 55 นายไพศาล  เจะซอ นายไพศาล  เจะซอ

นายสมาแอ  วาแน นายสมาแอ  วาแน

๑๔ จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง 13,900.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.รามันปิโตรเลียม หจก.รามันปิโตรเลียม เป็นผู้มีอาชีพขาย

ทะเบียน กข 4165 ยะลา 13,900.- บาท 13,900.- บาท พัสดุและทั่วไป

๑๕ จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์บรรทุกขยะ 5,400.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.รามันปิโตรเลียม หจก.รามันปิโตรเลียม เป็นผู้มีอาชีพขาย

ทะเบียน 80-5213 ยะลา 5,400.- บาท 5,400.- บาท พัสดุและทั่วไป

๑๖ เช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ทิ้งขยะมูลฝอย 10,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายหะแว  ดอแต นายหะแว  ดอแต ที่ดินอยู่ห่างจากบ้าน
อบต.ท่าธง ประจําเดือน พ.ย. 55 10,000.- บาท 10,000.- บาท เรือนชาวบ้านและเนื้อ

ที่กว้างมากพอ

                          แบบฟอร์มสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ในรอบเดือน..........ธันวาคม 2555..........

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

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบฟอร์ม ๒

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

                                     แบบฟอร์มสรุปรายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา
ในรอบเดือน......ธันวาคม..๒๕๕5.......

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


