
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาธง 
เรื่อง  ผลการจัดซื้อจัดจางรอบเดือน พฤศจิกายน  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 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕59 

(นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาธง



แบบ สขร.๑

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซ้ือหรือจาง (โดยสังเขป) หรือขอตกลงในการซ้ือ/จาง

1 จัดจางโครงการกอสรางบอนํ้าต้ืน 36,000.00 36,000.00 โดยวิธีตกลงราคา รานอาดี วัสดุกอสรง/ รานอาดี วัสดุกอสรง/ เปนผูเสนอราคารายเดียว สัญญาจาง
สาธารณประโยชน 1 บอ ขนาด (ก*ย* 34,000.- บาท 34,000.- บาท และเปนผูมีอาชีพรับจาง 1/2560 / 28 ต.ค.59
ลึกไมนอยกวา) 1*0.50*10 เมตร ทํางานน้ันโดยตรง
ณ หมู 7 บานเจาะกาแต ต.ทาธง 
อ.รามัน จ.ยลา

๒  -จัดจางซอมแซมรถดับเพลิงเอนก 22,285.00 22,285.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง/ หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา ใบส่ังจาง
ประสงค ทะเบียน บต5158 ยะลา 22,285.- บาท 22,285.- บาท และขายพัสดุน้ันโดยตรง 2/2560 / 28 ต.ค.59
จํานวน 20 รายการ

๓ จัดจางทําปายไวนิล ขนาด 1.2*2.4 เมตร 1,250.00 1,250.00 โดยวิธีตกลงราคา รานโกตาโฆษณา/ รานโกตาโฆษณา/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา 4-พ.ย.-59
1 ปาย โครงการฝกอบรมการเรียนรู 1,250.- บาท 1,250.- บาท พัสดุน้ันโดยตรง
ตามพระราชกรณียกิจ

๔ จางเหมาประกอบอาหารคาว 1 ม้ือ 5,500.00 5,500.00 โดยวิธีตกลงราคา นางสาวนูรียะ  ดอเลาะ/ นางสาวนูรียะ  ดอเลาะ/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา 4-พ.ย.-59
อาหารวาง 2 ม้ือ จํานวน 44 คน 5,500.- บาท 5,500.- บาท และขายพัสดุน้ันโดยตรง
พรอมเคร่ืองด่ืมตามโครงการฝกอบรมการ
เรียนรูตามพระราชกรณียกิจ

๕  -จัดซ้ือของท่ีระลึก 1 ช้ิน และปาย 1,968.00 1,968.00 โดยวิธีตกลงราคา รานธนากรณพาณิชย/ รานธนากรณพาณิชย/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา 4-พ.ย.-59
แขวน 44 ช้ิน ตามโครงการฝกอบรมการ 1,968.- บาท 1,968.- บาท และขายพัสดุน้ันโดยตรง
เรียนรูตามพระราชกรณียกิจ

๖ จางเหมารถทัวรปรับอากาศ 2 ช้ัน 60,000.00 60,000.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.ทรีสวัสด์ิแทรเวล/ หจก.ทรีสวัสด์ิแทรเวล/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา บันทึกตกลงจาง
จํานวน 4 วัน ตามโครงการฝกอบรมการ 60,000.- บาท 60,000.- บาท พัสดุน้ันโดยตรง 19/2560
เรียนรูตามพระราชกรณียกิจ 4-พ.ย.-59

7 จางซอมแซมเคร่ืองถายเอกสารเคร่ือง 1,200.00 1,200.00 โดยวิธีตกลงราคา ศูนยเคร่ืองพนยะลา/ ศูนยเคร่ืองพนยะลา/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา 7-พ.ย.-59

พนหมอกควัน 3 รายการ 1,200.- บาท 1,200.- บาท พัสดุน้ันโดยตรง

๘ จางทําปายไวนิลพรอมเคราไมและโครง 28,000.00 28,000.00 โดยวิธีตกลงราคา รานโกตาโฆษณา/ รานโกตาโฆษณา/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา บันทึกตกลงจาง
ปายประชาสัมพันธลงทะเบียนผูสูงอายุ 28,000.- บาท 28,000.- บาท พัสดุน้ันโดยตรง 20/2560 / 7 พ.ย.59
และผูพิการ 2 ปาย

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน..........พฤศจิกายน.......... 
หนวยงาน..........องคการบริหารสวนตําบลทาธง..........

วันที.่....2......เดือน......ธันวาคม....2559.....

ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือหรือจาง ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบ สขร.๑

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซ้ือหรือจาง (โดยสังเขป) หรือขอตกลงในการซ้ือ/จาง

9 จัดจางทําปฏิทินเพ่ือรณรงคประชา 92,000.00 92,000.00 โดยวิธีตกลงราคา รานสลาตันการพิมพ/ รานสลาตันการพิมพ/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา บันทึกตกลงจาง
สัมพันธการชําระภาษีประเภทตาง  ๆ 92,000.- บาท 92,000.- บาท พัสดุน้ันโดยตรง 21/2560 / 9 พ.ย.59
ประจําป 60 จํานวน 2,000 ชุด

๑๐ จัดจางซอมแซมรถยนตสวนกลาง 1,580.00 1,580.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง/ หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา 16-พ.ย.-59
ทะเบียน กข 4165 ยะลา 2 รายการ 1,580.- บาท 1,580.- บาท และขายพัสดุน้ันโดยตรง

๑๑ จัดซ้ือวัสดุกอสราง จํานวน 2 รายการ 2,295.00 2,295.00 โดยวิธีตกลงราคา รานบุคคอรีกอสราง/ รานบุคคอรีกอสราง/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา 21-พ.ย.-59
เพ่ือชวยเหลือผูประสบเหตุวาตภัย 2,295.- บาท 2,295.- บาท พัสดุน้ันโดยตรง

๑๒ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร หมึกเคร่ือง 15,480.00 15,480.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.อัพเกรดคอมพิวเตอร หจก.อัพเกรดคอมพิวเตอร เปนผูมีอาชีพรับจางทํา ใบส่ังซ้ือ
ปร้ินเตอร 5 รายการ 15,480.- บาท 15,480.- บาท และขายพัสดุน้ันโดยตรง 1/2560 / 22 พ.ย.59

๑๓ จางถายเอกสารพรอมเขาเลมแผนอัตรา 1,800.00 1,800.00 โดยวิธีตกลงราคา รานสิริวรรณ/ รานสิริวรรณ/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา 22-พ.ย.-59
กําลัง 3 ป จํานวน 18 เลม 1,800.- บาท 1,800.- บาท พัสดุน้ันโดยตรง

๑๔ จางซอมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย 3,884.10 3,884.10 โดยวิธีตกลงราคา หจก.ปตตานีคอมเมอรเชียล/ หจก.ปตตานีคอมเมอรเชียล/ เปนศูนยบริการโดยตรง 22-พ.ย.-59
ทะเบียน 80-5213 ยะลา 3 รายการ 3,884.10 บาท 3,884.10 บาท

๑๕ จัดซ้ือวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงเพ่ือใชในการ 18,400.00 18,400.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.รามันปโตรเลียม หจก.รามันปโตรเลียม เปนผูมีอาชีพขาย บันทึกตกลงซ้ือ
ปฏิบัติงานในราชการ ประจําเดือน 18,400.- บาท 18,400.- บาท พัสดุน้ันโดยตรง 1/2560 / 30 ก.ย.59
พ.ย.59 จํานวน 734.96 ลิตร

๑๖ จางเหมาคนครัว จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นางสาวสีตานา  สะมะ/ นางสาวสีตานา  สะมะ - บันทึกตกลงจาง
ประจําเดือน พ.ย.59 7,000.- บาท 7,000.- บาท 13/2560 / 3 ต.ค.59

17 จางเหมาคนงานเก็บขยะ จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายสะมะแอ  มะตาเฮ/ นายสะมะแอ  มะตาเฮ/ - 12/2560 / 3 ต.ค.59

ประจําเดือน พ.ย.59 7,000.- บาท 7,000.- บาท

18 จางเหมาคนงานประจํารถดับเพลิง 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายมะรอบี  มะเซ็ง/ นายมะรอบี  มะเซ็ง - 9/2560 / 3 ต.ค.59

จํานวน 1 คน ประจําเดือน พ.ย.59 7,000.- บาท 7,000.- บาท

19 จางเหมาคนงานประจํารถดับเพลิง 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายมูฮําหมัดยากี จะปะกียา/ นายมูฮําหมัดยากี จะปะกียา/ - 8/2560 / 3 ต.ค.59

จํานวน 1 คน ประจําเดือน พ.ย.59 7,000.- บาท 7,000.- บาท

๒๐ จางเหมาคนงาน จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายยูโซะ มามะ/ นายยูโซะ มามะ/ - 15/2560 / 3 ต.ค.59
ประจําเดือน พ.ย.59 7,000.- บาท 7,000.- บาท

๒๑ จางเหมาคนงาน จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นางสุมาลี  วาแมดีซา/ นางสุมาลี  วาแมดีซา/ - 14/2560 / 3 ต.ค.59
ประจําเดือน พ.ย..59 7,000.- บาท 7,000.- บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน..........พฤศจิกายน.......... 
หนวยงาน..........องคการบริหารสวนตําบลทาธง..........

วันที.่....2......เดือน......ธันวาคม....2559.....

ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือหรือจาง ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบ สขร.๑

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซ้ือหรือจาง (โดยสังเขป) หรือขอตกลงในการซ้ือ/จาง

บันทึกตกลงจาง
๒๒ จางเหมาคนงาน จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายอับดุลเลาะห มามุ/ นายอับดุลเลาะห มามุ/ - 16/2560 / 3 ต.ค.59

ประจําเดือน พ.ย.59 7,000.- บาท 7,000.- บาท
๒๓ จางเหมาคนงาน จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายสุไลมาน มะและ/ นายสุไลมาน มะและ/ - 11/2560 / 3 ต.ค.59

ประจําเดือน พ.ย.59 7,000.- บาท 7,000.- บาท
๒๔ จางเหมาคนงาน จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายสะไรดี  มานา/ นายสะไรดี  มานา/ - 10/2560 / 3 ต.ค.59

ประจําเดือน พ.ย.59 7,000.- บาท 7,000.- บาท
๒๕ จางเหมาครูพ่ีเล้ียงเด็ก ศพด.ปาบอน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นางสาวรอฮานี กะดะแซ/ นางสาวรอฮานี กะดะแซ/ - 18/2560 / 31 ต.ค.59

ประจําเดือน พ.ย.59 7,000.- บาท 7,000.- บาท
๒๖ จางเหมายามจํานวน 7 คน  ๆละ 31,500.00 31,500.00 โดยวิธีตกลงราคา นายฮุสดี  หะยีเจะโซะ นายฮุสดี  หะยีเจะโซะ - 2/2560 / 3 ต.ค.59

4,500.- ประจําเดือน พ.ย.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..........พฤศจิกายน.......... 
หนวยงาน..........องคการบริหารสวนตําบลทาธง..........

วันที.่....2......เดือน......ธันวาคม....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......พฤศจิกายน....๒๕59.......

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


