
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาธง 
เรื่อง  ผลการจัดซื้อจัดจางรอบเดือน มีนาคม  2560 

-------------------------------------------------------------------- 
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  4 เมษายน  พ.ศ. ๒๕60 

(นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาธง



แบบ สขร.๑

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง (โดยสังเขป) หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

1 จัดจางซอมแซมรถขยะมูลฝอย ทะเบียน 800.00 800.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง/ หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา 6-มี.ค.-60
80-5213 ยะลา จํานวน 4 รายการ 800.- บาท 800.- บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๒ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ (โครงการเปดหองเรียน 4,000.00 4,000.00 โดยวิธีตกลงราคา รานธนากรณพาณิชย/ รานธนากรณพาณิชย/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา 17-มี.ค.-60
รูสูโลกกวางฯ) ประจําป 2560 4,000.- บาท 4,000.- บาท และขายพัสดุนั้นโดยตรง

๓ จางเหมาประกอบอาหารคาวและอาหาร 7,800.00 7,800.00 โดยวิธีตกลงราคา นางสาวสะกีนะฮ กุโน/ นางสาวสะกีนะฮ กุโน/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา ใบสั่งจาง
วางพรอมเคร่ืองดื่ม(โครงการเปดหองเรียน 7,800.-บาท 7,800.-บาท และขายพัสดุนั้นโดยตรง เลขที่ 4/2560 /17 มี.ค.60
รูสูโลกกวางฯ) ประจําป 2560

๔ จัดจางทําปายไวนิล ขนาด 1.2*2.4 เมตร 1,250.00 1,250.00 โดยวิธีตกลงราคา รานริดดีไซน/ 1,250.-บาท รานริดดีไซน/ 1,250.-บาท เปนผูมีอาชีพรับจางทํา 17-มี.ค.-60
1 ปาย(โครงการเปดหองเรียนรูสูโลกกวางฯ) พัสดุนั้นโดยตรง

๕ จางเหมารถทัวร (แบบพัดลม) ไมประจํา 25,500.00 25,500.00 โดยวิธีตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด สุกรอนทัวร/ หางหุนสวนจํากัด สุกรอนทัวร/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา บันทึกตกลงจาง
ทาง จํานวน 3 คัน (โครงการเปดหองเรียน 25,500.-บาท 25,500.-บาท พัสดุนั้นโดยตรง 25/2560 /17 มี.ค.60
รูสูโลกกวางฯ) ประจําป 2560

๖ จางทําปายไวนิล (โครงการอบรม 8,750.00 8,750.00 โดยวิธีตกลงราคา รานริดดีไซน/8,750.- บาท รานริดดีไซน/8,750.- บาท เปนผูมีอาชีพรับจางทํา ใบสั่งจาง
จริยธรรม) ประจําป 2560 พัสดุนั้นโดยตรง 5/2560 /23 มี.ค.60

๗ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ (โครงการอบรมจริย 9,000.00 9,000.00 โดยวิธีตกลงราคา รานธนากรณพาณิชย/ รานธนากรณพาณิชย/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา ใบสั่งซื้อ
ธรรม)ประจําป 2560 จํานวน 600 ชุด 9,000.- บาท 9,000.- บาท และขายพัสดุนั้นโดยตรง 4/2560 /23 มี.ค.60

๘ จางถายเอกสาร (โครงการอบรมจริย 12,000.00 12,000.00 โดยวิธีตกลงราคา ศูนยถายเอกสารอักษณสิริสิน/ ศูนยถายเอกสารอักษณสิริสิน/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา บันทึกตกลงจาง
ธรรม)ประจําป 2560 จํานวน 600 ชุด 12,000.- บาท 12,000.- บาท พัสดุนั้นโดยตรง 27/2560 /23 มี.ค.60

๙ จางเหมาเชาเคร่ืองเสียง (โครงการอบรม 6,000.00 6,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายมะรอเซะ ดา/ นายมะรอเซะ ดา/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา ใบสั่งจาง
จริยธรรม) ประจําป 2560 (1 ชุด) 6,000.- บาท 6,000.- บาท พัสดุนั้นโดยตรง 6/2560 /23 มี.ค.60

10 จางเหมาประกอบอาร พรอมเคร่ืองดื่ม 66,000.00 66,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายอาแซ  อับดุลเลาะห/ นายอาแซ  อับดุลเลาะห/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา บันทึกตกลงจาง

โครงการอบรมจริยธรรม ประจําป 2560 66,000.- บาท 66,000.- บาท และขายพัสดุนั้นโดยตรง 26/2560 / 23 ม.ีค.60

จํานวน 600 ชุด

๑๑ จางซอมแซมและลางแอร (สํานักงาน) 11,900.00 11,900.00 โดยวิธีตกลงราคา รานอดุลยอิเล็กทรอนิกส/ รานอดุลยอิเล็กทรอนิกส/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา  ใบสั่งจาง
จํานวน 5 เคร่ือง 11,900.- บาท 11,900.- บาท พัสดุนั้นโดยตรง 7/2560 / 27 ม.ีค.60

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน..........มีนาคม.......... 
หนวยงาน..........องคการบริหารสวนตําบลทาธง..........

ว ันที่.....4......เดือน......เมษายน....2560.....

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบ สขร.๑

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง (โดยสังเขป) หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

12 จางทําปายไวนิล (โครงการเบิกฟารามัน) 2,000.00 2,000.00 โดยวิธีตกลงราคา รานริดดีไซน/2,000.- บาท รานริดดีไซน/2,000.- บาท เปนผูมีอาชีพรับจางทํา 27-มี.ค.-60
จํานวน 2 ปาย พัสดุนั้นโดยตรง

๑๓ จางเหมาประกอบอาหารคาวพรอมเคร่ือง 12,000.00 12,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายอาแซ  อับดุลเลาะห/ นายอาแซ  อับดุลเลาะห/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา บันทึกตกลงจาง
ดื่ม จํานวน 150 ชุด โครงการเบิกฟา 12,000.- บาท 12,000.- บาท และขายพัสดุนั้นโดยตรง 28/2560 / 27 ม.ีค.60
รามัน ประจําป 2560

๑๔ จางเหมาตกแตงรถขบวนพาเหรด 1 คัน 10,000.00 10,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายมูหัมหมัด ปูตะ/ นายมูหัมหมัด ปูตะ/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา บันทึกตกลงจาง
โครงการเบิกฟารามัน 2560 10,000.-บาท 10,000.-บาท พัสดุนั้นโดยตรง 29/2560 / 27 ม.ีค.60

๑๕ เชาชุดพรอมแตงหนาในการเดินขบวน 6,000.00 6,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นางสาวอุษณีย สะมะแอ/ นางสาวอุษณีย สะมะแอ/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา 17-มี.ค.-60
พาเหรด3 ชุด โครงการเบิกฟารามัน 2560 6,000.-บาท 6,000.-บาท พัสดุนั้นโดยตรง

๑๖ จัดซื้อรถบรรุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ลอ 2,400,000.00 2,400,000.00 โดยวิธีพิเศษ บริษัท เข็มเพชร ซัพพลาย  บริษัท เข็มเพชร ซัพพลาย  เปนผูมีอาชีพขายพัสดุนั้น สัญญาซื้อ
6 ตัว จํานวน 1 คัน จํากัด/2,400,000.-บาท จํากัด/2,400,000.-บาท โดยตรง 3/2560 /7 เม.ย.60

๑๗ จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 1,000,000.00 1,000,000.00 โดยวิธีพิเศษ บริษัท ไทย ออโต ฟลีท จํากัด บริษัท ไทย ออโต ฟลีท จํากัด เปนผูมีอาชีพขายพัสดุนั้น สัญญาซื้อ
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ 999,000.-บาท 999,000.-บาท โดยตรง 4/2560 / 7 เม.ย.60

๑๘ จัดซื้อน้ําเปลา และน้ําแข็ง โครงการกีฬา 6,500.00 6,500.00 โดยวิธีตกลงราคา นางสาวสะกีนะฮ กุโน/ นางสาวสะกีนะฮ กุโน/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา ใบสั่งซื้อ
ภายใน ป 2560 5,600.- บาท 5,600.- บาท และขายพัสดุนั้นโดยตรง 5/2560 /31 มี.ค.60

๑๙ จางทําปายไวนิล จํานวน 2 ปาย โครงการ 2,500.00 2,500.00 โดยวิธีตกลงราคา รานริดดีไซน/2,500.-บาท รานริดดีไซน/2,500.-บาท เปนผูมีอาชีพรับจางทํา 31-มี.ค.-60
กีฬาภายใน ป 2560 พัสดุนั้นโดยตรง

๒๐ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ โครงการกีฬาภายใน 4,550.00 4,550.00 โดยวิธีตกลงราคา รานธนากรณพาณิชย/ รานธนากรณพาณิชย/ เปนผูมีอาชีพขาย 31-มี.ค.-60
ประจําป 2560 จํานวน 5 รายการ 4,550.- บาท 4,550.- บาท พัสดุนั้นโดยตรง

21 จัดซื้อชุดกีฬา โครงการกีฬาภายใน 66,240.00 66,240.00 โดยวิธีตกลงราคา ราน ที เค สปอรต/ ราน ที เค สปอรต/ เปนผูมีอาชีพขาย บันทึกตกลงซื้อ

จํานวน 3 รายการ โครงการกีฬาภายใน 66,240.- บาท 66,240.- บาท พัสดุนั้นโดยตรง 13/2560 / 31 ม.ีค.60

ป 2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน..........มีนาคม.......... 
หนวยงาน..........องคการบริหารสวนตําบลทาธง..........

ว ันที่.....4......เดือน......เมษายน....2560.....

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบ สขร.๑

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง (โดยสังเขป) หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๒๒ จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชในการ 15,200.00 15,200.00 โดยวิธีตกลงราคา หจก.รามันปโตรเลียม หจก.รามันปโตรเลียม เปนผูมีอาชีพขาย บันทึกตกลงซื้อ
ปฏิบัติงานในราชการ ประจําเดือน 15,200.- บาท 15,200.- บาท พัสดุนั้นโดยตรง 1/2560 / 30 ก.ย.59
ก.พ. 60 จํานวน 579.77 ลิตร

23 จางโครงการปรับปรุงภูมิทัศนริมถนนทั้ง 974,000.00 974,000.00 โดยวิธีพิเศษ หจก.ดีซา กรุป/ หจก.ดีซา กรุป/ เปนผูเสนอราคารายเดียว สัญญาจาง
2 ขางทาง สายจะรังตาดง หมู 2 – 972,000.-บาท 972,000.-บาท และเปนผูมีอาชีพรับจาง 9/2560 / 10 ม.ีค.60
บานสาเมาะ หมู 4 (หนา อบต.ทาธง) ทํางานนั้นโดยตรง
ระยะทาง 8,000 เมตร รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลน ที่ อบต.กําหนด 

24 โครงการปรับปรุงและซอมแซมบํารุงรักษา 1,344,000.00 1,344,000.00 โดยวิธีพิเศษ หจก.ดีซา กรุป/ หจก.ดีซา กรุป/ เปนผูเสนอราคารายเดียว สัญญาจาง
ถนนลาดยางเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,341,000.- บาท 1,341,000.- บาท และเปนผูมีอาชีพรับจาง 10/2560 / 10 ม.ีค.60
สายโตะพราน-บานพรุ ขนาดกวาง 5.00 เมตร ทํางานนั้นโดยตรง
ยาว 310.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

(หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,550.00 ตร.ม) 

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่

อบต.กําหนด สถานที่ดําเนินการ
สายโตะพราน-บานพรุ หมูที่ 1
 ตําบลทาธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

๒๕ จางเหมาคนครัว จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นางสาวสีตานา  สะมะ/ นางสาวสีตานา  สะมะ - บันทึกตกลงจาง
ประจําเดือน มี.ค.60 7,000.- บาท 7,000.- บาท 13/2560 / 3 ต.ค.59

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

ประจําเดือน มี.ค.60 7,000.- บาท 7,000.- บาท

๒๗ จางเหมาคนงาน จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายยูโซะ มามะ/ นายยูโซะ มามะ/ - 15/2560 / 3 ต.ค.59
ประจําเดือน มี.ค.60 7,000.- บาท 7,000.- บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน..........มีนาคม.......... 
หนวยงาน..........องคการบริหารสวนตําบลทาธง..........

ว ันที่.....4......เดือน......เมษายน....2560.....

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบ สขร.๑

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง (โดยสังเขป) หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๒๘ จางเหมาคนงาน จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นางสุมาลี  วาแมดีซา/ นางสุมาลี  วาแมดีซา/ - 14/2560 / 3 ต.ค.59
ประจําเดือน มี.ค.60 7,000.- บาท 7,000.- บาท

๒๙ จางเหมาคนงาน จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายสุไลมาน มะและ/ นายสุไลมาน มะและ/ - 11/2560 / 3 ต.ค.59
ประจําเดือน มี.ค.60 7,000.- บาท 7,000.- บาท

๓๐ จางเหมาคนงาน จํานวน 1 คน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีตกลงราคา นายสะไรดี  มานา/ นายสะไรดี  มานา/ - 10/2560 / 3 ต.ค.59
ประจําเดือน มี.ค.60 7,000.- บาท 7,000.- บาท

๓๑ จางเหมายามจํานวน 7 คน ๆ ละ 31,500.00 31,500.00 โดยวิธีตกลงราคา นายฮุสดี  หะยีเจะโซะ นายฮุสดี  หะยีเจะโซะ - 2/2560 / 3 ต.ค.59
4,500.- ประจําเดือน ม.ีค.60 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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน..........มีนาคม.......... 
หนวยงาน..........องคการบริหารสวนตําบลทาธง..........

ว ันที่.....4......เดือน......เมษายน....2560.....

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบฟอรม ๒

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

 แบบฟอรมสรุปรายงานขอมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา
 ในรอบเดือน......มีนาคม...๒๕60.......

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




