
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาธง 
เรื่อง  ผลการจัดซื้อจัดจางรอบเดือน ตุลาคม  2559 

-------------------------------------------------------------------- 
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  2 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕59 

(นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาธง



แบบ สขร.๑

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซ้ือหรือจาง (โดยสังเขป) หรือขอตกลงในการซ้ือ/จาง

๑ จัดซ้ือกุญแจเพ่ือใชในสํานักงานองคการ 750.00 750.00 โดยวิธีตกลงราคา รานยะลาเจริญชัย/ รานยะลาเจริญชัย/ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ 4-ต.ค.-59
บริหารสวนตําบลทาธง 1 ชุด 750.- บาท 750.- บาท น้ันโดยตรง

๒ จางถายเอกสารขอบัญญัติประจําปงบ 1,272.00 1,272.00 โดยวิธีตกลงราคา ศูนยถายเอกสารอักษรสิริสิน/ ศูนยถายเอกสารอักษรสิริสิน/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา 4-ต.ค.-59
ประมาณ 2560 2,544 แผนพรอมเขาเลม 1,272.- บาท 1,272.- บาท พัสดุน้ันโดยตรง

๓ จางเหมาประกอบอาหารโครงการ 5,600.00 5,600.00 โดยวิธีตกลงราคา นายวิระยุทธ จันทรมุณี/ นายวิระยุทธ จันทรมุณี/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา 7-ต.ค.-59
ชักพระ จํานวน 70 ชุด 5,600.-บาท 5,600.-บาท และขายพัสดุน้ันโดยตรง

๔ จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณตกแตงเรือพระ 4,225.00 4,225.00 โดยวิธีตกลงราคา รานศึกษาภัณฑ/ รานศึกษาภัณฑ/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา 31-ส.ค.-59
ในโครงกาชักพระ ประจําป 60 4,225.- บาท 4,225.- บาท และขายพัสดุน้ันโดยตรง

๕ จางซอมแซมรถขยะมูลฝอย ทะเบียน 220.00 220.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง/ หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา 17-ต.ค.-59
80-5213 ยะลา 220.- บาท 220.- บาท และขายพัสดุน้ันโดยตรง

๖ จางทําปายไวนิล ขนาด 1.2*2.4 เมตร 1,250.00 1,250.00 โดยวิธีตกลงราคา รานโกตาโฆษณา/ รานโกตาโฆษณา/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา 18-ต.ค.-59
โครงการประชาคม 2560 1,250.- บาท 1,250.- บาท พัสดุน้ันโดยตรง

7 จางเหมาประกอบอาหารคาวและอาหาร 15,250.00 15,250.00 โดยวิธีตกลงราคา นายสะมะแอ เก็งมะลาพี/ นายสะมะแอ เก็งมะลาพี/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา บันทึกตกลงจาง

วาง โครงการประชาคม 2560 15,250.- บาท 15,250.- บาท และขายพัสดุน้ันโดยตรง 17/2560 / 18 ต.ค.59

๘ จัดซ้ือผาขาว ดํา เพ่ือถวายอาลัย 4,433.00 4,433.00 โดยวิธีตกลงราคา รานบังลี สโตร/ รานบังลี สโตร/ เปนผูมีอาชีพขาย 18-ต.ค.-59
ในหลวง ราชกาลท่ี 9 4,433.- บาท 4,433.- บาท พัสดุน้ันโดยตรง

๙ จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณตกเพ่ือถวายอาลัย 452.00 452.00 โดยวิธีตกลงราคา รานพจนา 2 รานพจนา 2 เปนผูมีอาชีพขาย 18-ต.ค.-59
ในหลวง ราชกาลท่ี 9 552.- บาท 552.- บาท พัสดุน้ันโดยตรง

๑๐ จัดซ้ือดอกไมประดับเพ่ือถวายอาลัย 525.00 525.00 โดยวิธีตกลงราคา รานแผงลอยผังเมือง 4/ รานแผงลอยผังเมือง 4/ เปนผูมีอาชีพขาย 18-ต.ค.-59
ในหลวง ราชกาลท่ี 9 525.- บาท 525.- บาท พัสดุน้ันโดยตรง

๑๑ จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถขยะมูลฝอย ทะเบียน 3,200.00 3,200.00 โดยวิธีตกลงราคา รานอรุณโรจน พาณิชย/ รานอรุณโรจน พาณิชย/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา 20-ต.ค.-59
80-5213 ยะลา 1 กอน 3,200.- บาท 3,200.- บาท และขายพัสดุน้ันโดยตรง

๑๒ จัดซ้ือเคร่ืองทองนอย และสมุดลงนาม 2,400.00 2,400.00 โดยวิธีตกลงราคา รานสุวรณภูมิ/ รานสุวรณภูมิ/ เปนผูมีอาชีพขาย 20-ต.ค.-59
ถวายอาลัยในหลวง ราชกาลท่ี 9 2,400.- บาท 2,400.- บาท พัสดุน้ันโดยตรง

๑๓ จางถายเอกสารงบแสดงฐานะทางการ 1,260.00 1,260.00 โดยวิธีตกลงราคา ศูนยถายเอกสารอักษรสิริสิน/ ศูนยถายเอกสารอักษรสิริสิน/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา 26-ต.ค.-59
เงิน พรอมเขาเลม 7 เลม 1,260.- บาท 1,260.- บาท พัสดุน้ันโดยตรง

๑๓ จัดซ้ือวัสดุกอสราง 3 รายการ เพ่ือชวย 1,545.00 1,545.00 โดยวิธีตกลงราคา รานบุคคอรี กอสราง/ รานบุคคอรี กอสราง/ เปนผูมีอาชีพขาย 28-ต.ค.-59
เหลือผูไดรับเหตุจากวาตภัย 1,545.- บาท 1,545.- บาท พัสดุน้ันโดยตรง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน..........ตุลาคม.......... 
หนวยงาน..........องคการบริหารสวนตําบลทาธง..........

วันที.่....2......เดือน......พฤศจิกายน....2559.....

ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือหรือจาง ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบ สขร.๑

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซ้ือหรือจาง (โดยสังเขป) หรือขอตกลงในการซ้ือ/จาง

๑๔ จัดซ้ือวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงเพ่ือใชในการ 20,000.00 20,000.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.รามันปโตรเลียม หจก.รามันปโตรเลียม เปนผูมีอาชีพขาย บันทึกตกลงซ้ือ
ปฏิบัติงานในราชการ ประจําเดือน 20,000.- บาท 20,000.- บาท พัสดุน้ันโดยตรง 1/2560 / 30 ก.ย.59
ต.ค.59 จํานวน 804.98 ลิตร

๑๕ จางเหมาคนครัว จํานวน 1 คน 6,548.00 6,548.00 โดยวิธีตกลงราคา นางสาวสีตานา  สะมะ/ นางสาวสีตานา  สะมะ - บันทึกตกลงจาง
ประจําเดือน ต.ค.59 6,548.- บาท 6,548.- บาท 13/2560 / 3 ต.ค.59

16 จางเหมาคนงานเก็บขยะ จํานวน 1 คน 6,548.00 6,548.00 โดยวิธีตกลงราคา นายสะมะแอ  มะตาเฮ/ นายสะมะแอ  มะตาเฮ/ - 12/2560 / 3 ต.ค.59

ประจําเดือน ต.ค.59 6,548.- บาท 6,548.- บาท

17 จางเหมาคนงานประจํารถดับเพลิง 6,548.00 6,548.00 โดยวิธีตกลงราคา นายมะรอบี  มะเซ็ง/ นายมะรอบี  มะเซ็ง - 9/2560 / 3 ต.ค.59

จํานวน 1 คน ประจําเดือน ต.ค.59 6,548.- บาท 6,548.- บาท

18 จางเหมาคนงานประจํารถดับเพลิง 6,548.00 6,548.00 โดยวิธีตกลงราคา นายมูฮําหมัดยากี จะปะกียา/ นายมูฮําหมัดยากี จะปะกียา/ - 8/2560 / 3 ต.ค.59

จํานวน 1 คน ประจําเดือน ต.ค.59 6,548.- บาท 6,548.- บาท

๑๙ จางเหมาคนงาน จํานวน 1 คน 6,548.00 6,548.00 โดยวิธีตกลงราคา นายยูโซะ มามะ/ นายยูโซะ มามะ/ - 15/2560 / 3 ต.ค.59
ประจําเดือน ต.ค.59 6,548.- บาท 6,548.- บาท

๒๐ จางเหมาคนงาน จํานวน 1 คน 6,548.00 6,548.00 โดยวิธีตกลงราคา นางสุมาลี  วาแมดีซา/ นางสุมาลี  วาแมดีซา/ - 14/2560 / 3 ต.ค.59
ประจําเดือน ต.ค.59 6,548.- บาท 6,548.- บาท

๒๑ จางเหมาคนงาน จํานวน 1 คน 6,548.00 6,548.00 โดยวิธีตกลงราคา นายอับดุลเลาะห มามุ/ นายอับดุลเลาะห มามุ/ - 16/2560 / 3 ต.ค.59
ประจําเดือน ต.ค.59 6,548.- บาท 6,548.- บาท

๒๒ จางเหมาคนงาน จํานวน 1 คน 6,548.00 6,548.00 โดยวิธีตกลงราคา นายสุไลมาน มะและ/ นายสุไลมาน มะและ/ - 11/2560 / 3 ต.ค.59
ประจําเดือน ต.ค.59 6,548.- บาท 6,548.- บาท

๒๓ จางเหมาคนงาน จํานวน 1 คน 6,548.00 6,548.00 โดยวิธีตกลงราคา นายสะไรดี  มานา/ นายสะไรดี  มานา/ - 10/2560 / 3 ต.ค.59
ประจําเดือน ต.ค.59 6,548.- บาท 6,548.- บาท

๒๔ จางเหมายามจํานวน 7 คน  ๆละ 31,500.00 31,500.00 โดยวิธีตกลงราคา นายฮุสดี  หะยีเจะโซะ นายฮุสดี  หะยีเจะโซะ - 2/2560 / 3 ต.ค.59
4,500.- ประจําเดือน ต.ค.59 นายสมาแอ  วาแน นายสมาแอ  วาแน 3/2560 / 3 ต.ค.59

นายมะรอเซะ  ดา นายมะรอเซะ  ดา 1/2560 / 3 ต.ค.59
นายอาสนี  สามะ นายอาสนี  สามะ 4/2560 / 3 ต.ค.59
นายอับดุรเราะฮมาน บาซา นายอับดุรเราะฮมาน บาซา 5/2560 / 3 ต.ค.59
นายอัลบาเก็ร  มะตาเฮ นายอัลบาเก็ร  มะตาเฮ 6/2560 / 3 ต.ค.59
นายฟตตรี  บาบาตี นายฟตตรี  บาบาตี 7/2560 / 3 ต.ค.59

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน..........ตุลาคม.......... 
หนวยงาน..........องคการบริหารสวนตําบลทาธง..........

วันที.่....2......เดือน......พฤศจิกายน....2559.....

ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือหรือจาง ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบฟอรม ๒

ที่ รายการที่ประกาศ วันที่/เวลา/สถานที่ขายแบบ วัน/เวลา/สถานที่ยื่นซอง วัน/เวลา/สถานที่เปดซอง วงเงิน วันที่นําลงเว็บไซต

 แบบฟอรมสรุปรายงานขอมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา
 ในรอบเดือน......ตุลาคม....๒๕59.......

 หนวยงาน..........องคการบริหารสวนตําบลทาธง..........


