
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 
เรื่อง  ผลการจัดซื้อจดัจ้างรอบเดือน เมษายน 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 6 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8 

 

 

 
 

(นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบ สขร ๑                          แบบฟอร์มสรปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

                          แบบฟอรมสรุปผลการดาเนนการจดซอจดจาง
ในรอบเดือน..........เมษายน 2558..........

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

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผ้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผ้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

๑ จ้างทําป้ายโครงการอบรมจริยธรรม 6,000.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านโกตาโฆษณา/ ร้านโกตาโฆษณา/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
จํานวน 3 ป้าย ปี 58 6,000.-บาท 6,000.-บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๒ จ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมอปกรณ์ 5,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายมะรอเซะ  ดา นายมะรอเซะ  ดา เป็นผ้มีอาชีพรับจ้างทํา

ท งานจดซอจดจาง วธการจดซอ/จดจาง ผูเสนอราคาและราคาทเสนอ ผูไดรบการคดเลอกและราคา

๒ จางเชาเครองเสยงพรอมอุปกรณ 5,000.00 โดยวธตกลงราคา นายมะรอเซะ  ดา นายมะรอเซะ  ดา เปนผูมอาชพรบจางทา
ครบชุด โครงการอบรมจริยธรรม ปี 58 5,000.- บาท 5,000.- บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๓ จ้างเหมาทําอาหารคาวอาหารว่างพร้อม 27,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายอาแซ  อับดุลเง๊าะ นายอาแซ  อับดุลเง๊าะ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
เครื่องดื่มโครงการอบรมจริยธรรม ปี 58 โดยวิธีตกลงราคา 27,000.-บาท 27,000.-บาท และขายพัสดุนั้นโดยตรง

๔ จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ขัดข้อง 12,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายมอหะมะสากรี ลาเต๊ะ นายมอหะมะสากรี ลาเต๊ะ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
จํานวน 60 ต้น 12,000.-บาท 12,000.-บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๕ จ้างทําป้ายไวนิลโครงการงานวันกตัญญู 1,400.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านแลรันเตา กราฟฟิก/ ร้านแลรันเตา กราฟฟิก/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทําญ ู ู
ปี 58 จํานวน 1 หน่วย 1,400.- บาท 1,400.- บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๖ จ้างเหมาเครื่องพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 5,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายเสวียน บุญสนอง/ นายเสวียน บุญสนอง/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
จํานวน 1 ชุด โครงการงานวันกตัญญู 5,000.-บาท 5,000.-บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๗ จ้างเหมาทําอาหารว่างอาหารคาวพร้อม 63 600 00 โดยวิธีตกลงราคา นายอานนท์ เพชรประดับ/ นายอานนท์ เพชรประดับ/ เป็นผ้มีอาชีพรับจ้างทํา๗ จางเหมาทาอาหารวางอาหารคาวพรอม 63,600.00 โดยวธตกลงราคา นายอานนท เพชรประดบ/ นายอานนท เพชรประดบ/ เปนผูมอาชพรบจางทา
เครื่องดื่ม จํานวน 530 หน่วย โครงการ 63,600.-บาท 63,600.-บาท และขายพัสดุนั้นโดยตรง
งานวันกตัญญู ปี 58

๘ จ้างทําป้ายไวนิล จํานวน 5 ป้าย 7,500.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านโกตาโฆษณา/ ร้านโกตาโฆษณา/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
้โครงการแข่งขันกีฬาตาดีกา ปี 58 7,500.-บาท 7,500.-บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๙ จ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 5,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายแอนมรี  อาบู/ นายแอนมรี  อาบู/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
โครงการแข่งขันกีฬาตาดีกา ปี 58 5,000.-บาท 5,000.-บาท พัสดุนั้นโดยตรง



แบบ สขร ๑                          แบบฟอร์มสรปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

                          แบบฟอรมสรุปผลการดาเนนการจดซอจดจาง
ในรอบเดือน..........เมษายน 2558..........

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

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผ้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผ้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

๑๐ จ้างทําสนามพร้อมดูและความสะอาด 3,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายนาสอรี  เปาะซา/ นายนาสอรี  เปาะซา/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
บริเวณจัดโครงการกีฬาตาดีกา ปี 58 3,000.-บาท 3,000.-บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๑๑ จัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม , น้ํา 17,365.00 โดยวิธีตกลงราคา นายสักการียา  วาเย๊ะ นายสักการียา  วาเย๊ะ เป็นผ้มีอาชีพรับจ้างทํา

ท งานจดซอจดจาง วธการจดซอ/จดจาง ผูเสนอราคาและราคาทเสนอ ผูไดรบการคดเลอกและราคา

๑๑ จดซออาหารวางพรอมเครองดม , นา 17,365.00 โดยวธตกลงราคา นายสกการยา  วาเยะ นายสกการยา  วาเยะ เปนผูมอาชพรบจางทา
น้ําแข็ง จํานวน 537 หน่วย โครงการ 17,365.-บาท 17,365.-บาท และขายพัสดุนั้นโดยตรง
การแข่งขันกีฬาตาดีกา ปี 58

๑๒ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา 21,640.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านฮารีส สปอร์ต/ ร้านฮารีส สปอร์ต/ เป็นผู้มีอาชีพขาย
ี  ปี  ํ   ั ั่ ไปตาดีกา ปี 58 จํานวน 12 รายการ 21,640.-บาท 21,640.-บาท พัสดุและทัวไป

๑๓ จ้างทําป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬา 34,000.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านโกตาโฆษณา/ ร้านโกตาโฆษณา/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
ภายใน อบต.ท่าธง ปี 58 จํานวน 6ป้าย 34,000.-บาท 34,000.-บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๑๔ จ้างถ่ายเอกสารแผนอัตรากําลัง ปี 58 2,295.00 โดยวิธีตกลงราคา ศูนย์ถ่ายเอกสารอักษรสิริสิน/ ศูนย์ถ่ายเอกสารอักษรสิริสิน/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทําู ู ู
จํานวน 3 รายการ 2,295.- บาท 2,295.- บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๑๕ จ้างถ่ายเอกสารทางการเงิน จํานวน 1,228.00 โดยวิธีตกลงราคา ศูนย์ถ่ายเอกสารอักษรสิริสิน/ ศูนย์ถ่ายเอกสารอักษรสิริสิน/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
3 รายการ 1,228.-บาท 1,228.-บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๑๖ จัดซื้อวัสดอปกรณ์การแข่งขันกีฬา 36 807 00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านที เค เอส สปอร์ต/ ร้านที เค เอส สปอร์ต/ เป็นผ้มีอาชีพขาย๑๖ จดซอวสดุอุปกรณการแขงขนกฬา 36,807.00 โดยวธตกลงราคา รานท เค เอส สปอรต/ รานท เค เอส สปอรต/ เปนผูมอาชพขาย
ภายใน อบต.ท่าธง ปี 58 จํานวน 36,807.-บาท 36,807.-บาท พัสดุและทั่วไป
66 หน่วย

๑๗ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 3 ส่วน วัสดุงาน 35,287.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์/ หจก.ยะลาบริบูรณ์/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
้บ้านงานครัว และวัสดุคอมฯ 35,287.-บาท 35,287.-บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๑๘ จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการ 13,200.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.รามันปิโตรเลียม หจก.รามันปิโตรเลียม เป็นผู้มีอาชีพขาย
ปฏิบัติงานในราชการ ประจําเดือน 13,200.- บาท 13,200.- บาท พัสดุและทั่วไป
เม.ย.58 จํานวน 511.38 ลิตร



แบบ สขร ๑                          แบบฟอร์มสรปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

                          แบบฟอรมสรุปผลการดาเนนการจดซอจดจาง
ในรอบเดือน..........เมษายน 2558..........

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

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผ้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผ้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง) (โดยสังเขป)

๑๙ จ้างเหมาคนครัวจํานวน 1 คน 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายมะนาวี สุหลง/7,000.- บาท นายมะนาวี สุหลง/7,000.- บาท -
จ้างเหมาคนงาน จํานวน 2 คน 14,000.00 นายยูโซ๊ะ มามะ/นายฮาเซม นายยูโซ๊ะ มามะ/นายฮาเซม 

วาแมดีซา/คนๆละ7,000.-บาท วาแมดีซา/คนๆละ7,000.-บาท

ท งานจดซอจดจาง วธการจดซอ/จดจาง ผูเสนอราคาและราคาทเสนอ ผูไดรบการคดเลอกและราคา

วาแมดซา/คนๆละ7,000. บาท วาแมดซา/คนๆละ7,000. บาท
จ้างเหมาคนงานทั่วไป จํานวน 1 คน 7,000.00 นายอับดุลเลาะห์ มามุ/ นายอับดุลเลาะห์ มามุ/

7,000.- บาท 7,000.- บาท
จ้างเหมาคนงานทั่วไป จํานวน 1 คน 7,000.00 น.ส.วรรณ์ดี  พรหมรักษ์/ น.ส.วรรณ์ดี  พรหมรักษ์/
ป ํ ื  ประจําเดือน เม.ย.58 7,000.-บาท 7,000.-บาท

๒๐ จ้างเหมายามจํานวน 6 คน ๆ ละ 13,500.00 โดยวิธีตกลงราคา นายฮุสดี  หะยีเจะโซะ นายฮุสดี  หะยีเจะโซะ -
4,500.- ประจําเดือน เม.ย.58 นายมะรอเซะ  ดา นายมะรอเซะ  ดา

นายสมาแอ  วาแน นายสมาแอ  วาแน
นายอาสนี  สามะ นายอาสนี  สามะ
นายอับดุรเราะฮ์มาน บาซา นายอับดุรเราะฮ์มาน บาซา
นายอาบัส  มานา นายอาบัส  มานา



แบบฟอร์ม ๒                                     แบบฟอร์มสรปรายงานข้อมลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา แบบฟอรม ๒

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

                                     แบบฟอรมสรุปรายงานขอมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา
ในรอบเดือน......เมษายน...๒๕๕8.......

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


