
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 
เรื่อง  ผลการจัดซื้อจดัจ้างรอบเดือน กันยายน 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  1  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8 

 

 

 
 

(นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบ สขร.๑สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน..........สิงหาคม.......... 
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง..........

ั ี่ ื ั
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (โดยสังเขป) หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง

๑ จ้างทําป้ายไวนิล ขนาด 1*2 เมตร 2,000.00 2,000.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านลันกราฟฟิก ยะลา/ ร้านลันกราฟฟิก ยะลา/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา 1-ก.ย.-58
จํานวน 2 ป้าย โครงการศึกษาดูงาน 2,000.-บาท 2,000.-บาท พัสดุนั้นโดยตรง

วันที่.....30.......เดือน......กันยายน....2558.....

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

จานวน 2 ปาย โครงการศกษาดูงาน 2,000. บาท 2,000. บาท พสดุนนโดยตรง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์

๒ จัดซื้อของที่ระลึก จํานวน 2 ชิ้น 3,000.00 3,000.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านธนากรณ์พาณิชย์/ ร้านธนากรณ์พาณิชย์/ เป็นผู้มีอาชีพขาย 1-ก.ย.-58
โครงการศึกษาดูงาน ศพด. 2 ศูนย์ 3,000.- บาท 3,000.- บาท พัสดุและทั่วไป

๓ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จํานวน 2 วัน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายฮารงค์  ยะหริ่ง/ นายฮารงค์  ยะหริ่ง/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างขับรถ 18/2558  1 ก.ย.58
โ ึ    ์   ั้ โโครงการศึกษาดูงาน ศพด. 2 ศูนย์ 7,000.- บาท 7,000.- บาท นันโดยตรง

๔ จัดจ้างล้ารคาร์บู จํานวน 1 เครื่อง 300.00 300.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช.การช่าง ร้าน ช.การช่าง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา/ 1-ก.ย.-58
300.-บาท 300.-บาท ขายพัสดุนั้นโดยตรง

๕ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ 135,080.00 135,080.00 โดยวิธีพิเศษ หจก.อัพเกรดคอมพิวเตอร์/ หจก.อัพเกรดคอมพิวเตอร์/ เป็นผู้มีอาชีพขาย 5/2558  14 ก.ย.58
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค 2 เครื่อง , 135,080.-บาท 135,080.-บาท พัสดุและทั่วไปุ , , , ุ
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล
2 เครื่อง , เครื่องพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์ 1 เครื่อง , เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet Printer) 1 เครื่อง ,
เครื่องสํารองไฟฟ้า  เครื่อง ตามราคาเครองสารองไฟฟา 3 เครอง ตามราคา
มาตรฐาน ICT

๖ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จํานวน 2 รายการ 28,550.00 28,550.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านมนนันท์พาณิชย์/ ร้านมนนันท์พาณิชย์/ เป็นผู้มีอาชีพขาย 29/2558  3 ก.ย.58
28,550.-บาท 28,550.-บาท พัสดุและทั่วไป

๗ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 750.00 750.00 โดยวิธีตกลงราคา ร้านเอสสปีด ช็อป/ ร้านเอสสปีด ช็อป/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา/ 16-ก.ย.-58ู
กข-4165 ยะลา 750.-บาท 750.-บาท ขายพัสดุนั้นโดยตรง

๘ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 3 ส่วน วัสดุงาน 37,807.00 37,807.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์/ หจก.ยะลาบริบูรณ์/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา/ 30/2558  16 ก.ย.58
บ้านงานครัว 37,807.-บาท 37,807.-บาท ขายพัสดุนั้นโดยตรง

๙ จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายดับเพลิง และ 179,200.00 179,200.00 โดยวิธีพิเศษ ร้านมนนันท์พาณิชย์/ ร้านมนนันท์พาณิชย์/ เป็นผู้มีอาชีพขาย 6/2558   28 ก.ย.58
วัสดอปรกณ์ดับเพลิง 179 200 บาท 179 200 บาท พัสดและทั่วไป



๑๐ จัดซื้อวัสดน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการ 15,900.00 16,500.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.รามันปิโตรเลียม หจก.รามันปิโตรเลียม เป็นผ้มีอาชีพขาย 21/2558 30 เม.ย.58๑๐ จดซอวสดุนามนเชอเพลงเพอใชในการ 15,900.00 16,500.00 โดยวธตกลงราคา หจก.รามนปโตรเลยม หจก.รามนปโตรเลยม เปนผูมอาชพขาย 21/2558 30 เม.ย.58
ปฏิบัติงานในราชการ ประจําเดือน 15,900.- บาท 15,900.- บาท พัสดุและทั่วไป
ก.ย.58 จํานวน 674.16 ลิตร

แบบ สขร.๑สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน..........สิงหาคม.......... 
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง..........

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (โดยสังเขป) หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง

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

วันที่.....30.......เดือน......กันยายน....2558.....

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

7,000.- บาท 7,000.- บาท
๑๒ 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
13 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายสะมะแอ  มะตาเฮ/ นายสะมะแอ  มะตาเฮ/ - 33/2558  12 มิ.ย.58

7 บาท 7 บาท7,000.-บาท 7,000.-บาท
14 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
15 จ้างเหมาคนงานประจํารถดับเพลิง 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายมูฮําหมัดยากี จะปะกียา/ นายมูฮําหมัดยากี จะปะกียา/ - 37/2558  29 มิ.ย.58

ํ   7 บาท 7 บาทจํานวน 1 คน 7,000.-บาท 7,000.-บาท
16 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
๑๗ จ้างเหมาคนครัว จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายอาแว  วาแมดีซา/ นายอาแว  วาแมดีซา/ - 40/2558  29 มิ.ย.58

ประจําเดือน ก ย 58 7 000 บาท 7 000 บาทประจาเดอน ก.ย.58 7,000.-บาท 7,000.-บาท
๑๘ จ้างเหมายามจํานวน 7 คน ๆ ละ 31,500.00 31,500.00 โดยวิธีตกลงราคา นายฮุสดี  หะยีเจะโซะ นายฮุสดี  หะยีเจะโซะ - 1/2558  1 ต.ค.57

4,500.- ประจําเดือน ก.ย.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



แบบฟอร์ม ๒                                     แบบฟอร์มสรปรายงานข้อมลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา แบบฟอรม ๒

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

                                     แบบฟอรมสรุปรายงานขอมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา
               ในรอบเดือน......กันยายน...๒๕๕8.......

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


