
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 
เรื่อง  ผลการจัดซื้อจดัจ้างรอบเดือน กรกฎาคม 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 3 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8 

 

 

 
 

(นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบ สขร.๑

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (โดยสังเขป) หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง

๑ จ้างทําตรายางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 650.00 1,600.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก/ ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา -
2 ศูนย์ 3 หน่วย 650.-บาท 650.-บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๒ จ้างทําตรายางของส่วนการคลัง 1,600.00 1,600.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก/ ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา -
9 หน่วย 1,600.-บาท 1,600.-บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๓ จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าถนนสาธารณะที่ 11,800.00 11,800.00 โดยวิธีตกลงราคา นายมอหะมะสกรี ลาเต๊ะ/ นายมอหะมะสกรี ลาเต๊ะ/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา 42/2558  6 ก.ค.58
ขัดข้องภายใน อบต.ท่าธง จํานวน 59 ต้น 11,800.-บาท 11,800.-บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๔ จัดซื้อเครื่องโทรสารเพื่อใช้ในสํานักงาน 3,990.00 3,990.00 โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ยะลาแอดวานซ์เทค บริษัท ยะลาแอดวานซ์เทค เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา/ -
จํานวน 1 เครื่อง โนโลยี จํากัด/3,990.-บาท โนโลยี จํากัด/3,990.-บาท ขายพัสดุนั้นโดยตรง

๕ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงาน 3,784.00 3,784.00 โดยวิธีตกลงราคา บริษัทยะลานํารุ่ง/ บริษัทยะลานํารุ่ง/ เป็นผู้มีอาชีพขาย -
ป้องกันภัย จํานวน 12 หน่วย 3,784.-บาท 3,784.-บาท พัสดุและทั่วไป

๖ จัดซื้อยากําจัดวัชพืช จํานวน 1 หน่วย 690.00 690.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.ยะลาสหไทยพาณิช/ หจก.ยะลาสหไทยพาณิช/ เป็นผู้มีอาชีพขาย -
690.-บาท 690.-บาท พัสดุและทั่วไป

๗ จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนา 6,900.00 6,900.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.ไมโครเน็ตคอมพิวเตอร์/ หจก.ไมโครเน็ตคอมพิวเตอร์/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา/ 25/2558  23 มิ.ย.58
เด็กเล็ก จํานวน 1 หน่วย 6,900.-บาท 6,900.-บาท ขายพัสดุนั้นโดยตรง

๘ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างปรับสภาพห้องน้ํา 60,000.00 60,000.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านท่าธงวัสดุ/ ร้านท่าธงวัสดุ/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา/ 26/2558  21 ก.ค.58
ให้กับผู้พิการ 3 รายจํานวน 520 หน่วย 60,000.- บาท 60,000.- บาท ขายพัสดุนั้นโดยตรง
(สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์)

๙ จ้างทําตรายาง ส่วนโยธา จํานวน 1,350.00 1,350.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก/ ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา -
7 หน่วย 1,350.- บาท 1,350.- บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๑๐ จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการ 15,000.00 15,000.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.รามันปิโตรเลียม หจก.รามันปิโตรเลียม เป็นผู้มีอาชีพขาย 21/2558 30 เม.ย.58
ปฏิบัติงานในราชการ ประจําเดือน 15,000.- บาท 15,000.- บาท พัสดุและทั่วไป
ก.ค.58 จํานวน 590.79 ลิตร

๑๑ จ้างเหมาคนงานทั่วไป จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายยูโซ๊ะ มามะ/ นายยูโซ๊ะ มามะ/ - 7/2557  1 ต.ค.57
7,000.- บาท 7,000.- บาท

๑๒ จ้างเหมาคนงานทั่วไป จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายฮาเซม  วาแมดีซา/ นายฮาเซม  วาแมดีซา/ - 8/2557  1 ต.ค.57
ประจําเดือน ก.ค.58 7,000.- บาท 7,000.- บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน..........กรกฎาคม.......... 
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง..........

วันที่.....31.......เดือน......กรกฏาคม....2558.....

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบ สขร.๑

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (โดยสังเขป) หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง

๑๓ จ้างเหมาคนงานทั่วไป จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายอับดุลเลาะห์ มามุ/ นายอับดุลเลาะห์ มามุ/ - 6/2557  1 ต.ค.57
7,000.- บาท 7,000.- บาท

14 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายสะมะแอ  มะตาเฮ/ นายสะมะแอ  มะตาเฮ/ - 33/2558  12 มิ.ย.58
7,000.-บาท 7,000.-บาท

15 จ้างเหมาพนักงานขับรถดับเพลิง 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายมะนาวี  สุหลง/ นายมะนาวี  สุหลง/ - 36/2558  29 มิ.ย.58
จํานวน 1 คน 7,000.-บาท 7,000.-บาท

16 จ้างเหมาคนงานประจํารถดับเพลิง 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายมูฮําหมัดยากี จะปะกียา/ นายมูฮําหมัดยากี จะปะกียา/ - 37/2558  29 มิ.ย.58
จํานวน 1 คน 7,000.-บาท 7,000.-บาท

17 จ้างเหมาคนงานประจํารถดับเพลิง 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายมะรอบี  มะเซ็ง นายมะรอบี  มะเซ็ง - 38/2558  29 มิ.ย.58
จํานวน 1 คน 7,000.-บาท 7,000.-บาท

๑๘ จ้างเหมาคนงานทั่วไป จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา น.ส.วรรณ์ดี  พรหมรักษ์/ น.ส.วรรณ์ดี  พรหมรักษ์/ - 39/2558  29 มิ.ย.58
7,000.-บาท 7,000.-บาท

๑๙ จ้างเหมาคนครัว จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายอาแว  วาแมดีซา/ นายอาแว  วาแมดีซา/ - 40/2558  29 มิ.ย.58
ประจําเดือน ก.ค.58 7,000.-บาท 7,000.-บาท

๒๐ จ้างเหมายามจํานวน 6 คน ๆ ละ 31,500.00 31,500.00 โดยวิธีตกลงราคา นายฮุสดี  หะยีเจะโซะ นายฮุสดี  หะยีเจะโซะ - 1/2558  1 ต.ค.57
4,500.- ประจําเดือน ก.ค.58 นายมะรอเซะ  ดา นายมะรอเซะ  ดา 2/2558  1 ต.ค.57

นายสมาแอ  วาแน นายสมาแอ  วาแน 3/2558  1 ต.ค.57
นายอาสนี  สามะ นายอาสนี  สามะ 13/2557  14 พ.ย.57
นายอับดุรเราะฮ์มาน บาซา นายอับดุรเราะฮ์มาน บาซา 14/2557  14 พ.ย.58
นายอัลบาเก็ร  มะตาเฮ นายอัลบาเก็ร  มะตาเฮ 33/2558  12 มิ.ย.58
นายฟิตตรี  บาบาตี นายฟิตตรี  บาบาตี 41/2558  29 มิ.ย.58

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน..........กรกฎาคม.......... 
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง..........

วันที่......31......เดือน......กรกฏาคม....2558.....

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบฟอร์ม ๒                                     แบบฟอร์มสรปรายงานข้อมลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา แบบฟอรม ๒

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

                                     แบบฟอรมสรุปรายงานขอมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา
               ในรอบเดือน......กรกฎาคม...๒๕๕8.......

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


