ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าธง
เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2564
-------------------------------------------------------------------ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ข้อ 2 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จัดทาสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน
นั้น และเพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าธง
จึงประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
ทุกเดือน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64

(นายวิษณุเมนุสา วาแมดีซา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าธง

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน..........มกราคม..........
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตาบลท่าธง..........
วันที่......1......เดือน.....กุมภาพันธ์....2564.....
ลาดับที่
1
2
3
4

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ซ่อมแซมรถดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน
บต 5158 ยะลา จานวน 6 รายการ
จัดซื้อ กล่องล้อเลื่อน K-1500 5 ใบ และ
2.สมุดทะเบียนหนังสือรับจานวน 1 โหล
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสารธารณะภายในหมู่
1,3,3 ตาบลท่าธง จานวน 76 ต้น
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8 รายการ

5

ขุดลอกคูระบายน้าบริเวณข้างทางพืน้ ที่
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กาหนด ณ หมู่ 4 บ้านสาเมาะ
ตาบลท่าธง อาเภอรามัน จังหวัดยะลา

6

จ้างเหมายามจานวน 7 คน ๆ ละ
4,500.-บาท ประจาเดือน ม.ค.64
-ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านจะรังตาดง 1 คน
-องค์การบริหารส่วนตาบล 6 คน

4,095.00
4,970.00
19,000.00
33,350.00
480,000.00

แบบ สขร.๑

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(โดยสังเขป)
4,095.00
โดยวิธีเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง/ หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทา
4,095.-บาท
4,095.-บาท
พัสดุนั้นโดยตรง
4,970.00
หจก.ยะลาบริบรู ณ์/
โดยวิธีเจาะจง หจก.ยะลาบริบรู ณ์/
เป็นผู้มีอาชีพขาย
4,970.-บาท
4,970.-บาท
พัสดุนั้นโดยตรง
19,000.00
โดยวิธีเจาะจง นายสวันต์ ยูน/ุ 19,000.-บาทนายสวันต์ ยูน/ุ 19,000.-บาทเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทา
พัสดุนั้นโดยตรง
33,350.00
ร้านเฟิร์สซัพพลาย/
โดยวิธีเจาะจง ร้านเฟิร์สซัพพลาย/
เป็นผู้มีอาชีพขาย
33,350.-บาท
33,350.-บาท
พัสดุนั้นโดยตรง
478,000.00
โดยวิธีเจาะจง ร้านเอ็นอาร์ การพาณชิย/์ ร้านเอ็นอาร์ การพาณชิย/์ เป็นผู้เสนอราคาราย
478,000.-บาท
478,000.-บาท
เดียวและเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างนั้นโดยตรง
ราคากลาง

31,500.00

31,500.00

โดยวิธีเจาะจง

7

จ้างเหมาคนงาน ศพด.บ้านจะรังตาดง
จานวน 1 คน ประจาเดือน ม.ค.64

7,000.00

7,000.00

โดยวิธีเจาะจง

8

จ้างเหมาคนงานรถดับเพลิง จานวน 2 คน
ๆ ละ 7,000.-บาท ประจาเดือน ม.ค.64

14,000.00

14,000.00

โดยวิธีเจาะจง

นายสการียา เจ๊ะแม
นายหามะ หะสีแม
นายฮุสดี หะยีเจะโซะ
นายสมาแอ วาแน
นายอาสนี สามะ
นายอับดุรเราะฮ์มาน บาซา
นายอับดุลเลาะ สาวี
นายไซดี ตาเยะ/
7,000.- บาท

นายสการียา เจ๊ะแม
นายหามะ หะสีแม
นายฮุสดี หะยีเจะโซะ
นายสมาแอ วาแน
นายอาสนี สามะ
นายอับดุรเราะฮ์มาน บาซา
นายอับดุลเลาะ สาวี
นายไซดี ตาเยะ/
7,000.- บาท

-

นายสุไลมาน มะและ/
นายสะมะแอ เระแตวา

นายสุไลมาน มะและ/
นายสะมะแอ เระแตวา

-

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง
4-ม.ค.-64
13-ม.ค.-64
ใบสั่งจ้าง
16/2564/18 ม.ค.64
ใบสั่งซื้อ
3/2564/21 ม.ค.64
สัญญาจ้าง
2/2564/29 ม.ค.64

ใบสั่งจ้าง
1/2564 / 30 ก.ย.63
2/2564 / 30 ก.ย.63
3/2564 / 30 ก.ย.63
4/2564 / 30 ก.ย.63
5/2564 / 30 ก.ย.63
5/2564 / 30 ก.ย.63
7/2564 / 30 ก.ย.63
ใบสั่งจ้าง
8/2564 / 30 ก.ย.63
ใบสั่งจ้าง
9/2564 / 30 ก.ย.63
10/2564 / 30 ก.ย.63

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน..........มกราคม..........
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตาบลท่าธง..........
วันที่......1......เดือน.....กุมภาพันธ์....2564.....
ลาดับที่
9
10
11

12
13

14
15
16

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จ้างเหมาคนงานรถขยะ จานวน 2 คน
ๆ ละ 7,000.-บาท ประจาเดือน ม.ค.64
จ้างเหมาคนงาน ศพด.บ้านป่าบอน
จานวน 1 คน ประจาเดือน ม.ค.64
จ้างเหมาบริการครูพเี่ ลี้ยง ศพด.บ้านป่าบอน
จานวน 2 คน ๆ ละ 7,000.-บาท
ประจาเดือน ม.ค.64
จ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างโยธา
จานวน 1 คน ประจาเดือน ม.ค.64
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 1 เครื่อง
จานว 12 เดือน ๆ ละ 3,500.- บาท
ประจาเดือน ม.ค.64
จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พสั ดุ
จานวน 1 คน ประจาเดือน ม.ค.64
จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จานวน 1 คน ประจาเดือน ม.ค.64
จัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงเพือ่ ใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านในราชการ ประจาเดือน
ม.ค.64 จานวน 696.530 ลิตร

ราคากลาง
14,000.00

โดยวิธีเจาะจง

7,000.00

7,000.00

โดยวิธีเจาะจง

14,000.00

14,000.00

โดยวิธีเจาะจง

7,000.00

7,000.00

โดยวิธีเจาะจง

3,500.00

3,500.00

โดยวิธีเจาะจง

7,000.00

7,000.00

โดยวิธีเจาะจง

7,000.00

7,000.00

โดยวิธีเจาะจง

17,400.00

17,400.00

โดยวิธีเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(โดยสังเขป)
นายรอซาลี หะยีเจะโซะ นายมูฮามะ สะมะแอ
นายมะยามิง ปาดอ
7,000.- บาท
-

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง
ใบสั่งจ้าง
นายรอซาลี หะยีเจะโซะ
11/2564 / 30 ก.ย.63
นายมูฮามะ สะมะแอ
12/2564 / 30 ก.ย.63
นายมะยามิง ปาดอ
ใบสั่งจ้าง
7,000.- บาท
13/2564 / 30 ก.ย.63
ใบสั่งจ้าง
นางสาวอัยลดา คงนวลใย
14/2564 / 30 ก.ย.63
นางสาวมุมิงนะห์ เจะเย๊าะ
15/2564 / 30 ก.ย.63
นายอีซอ หะเด็ง/
นายอีซอ หะเด็ง/
ใบสั่งจ้าง
7,000.- บาท
7,000.- บาท
16/2564 / 30 ก.ย.63
ศูนย์ถ่ายเอกสารอักษรสิริสิน/ ศูนย์ถ่ายเอกสารอักษรสิริสิน/เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทา/ ใบสั่งจ้าง
3,500.- บาท
3,500.- บาท
เช่าพัสดุนั้นโดยตรง 17/2564 / 30 ก.ย.63

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

14,000.00

แบบ สขร.๑

นางสาวอุษณีย์ สามะแอ/
7,000.- บาท
นางสาวกุลิสรา มะเซ็ง/
7,000.- บาท
หจก.รามันปิโตรเลียม
17,400.00 บาท

นางสาวอุษณีย์ สามะแอ/
7,000.- บาท
นางสาวกุลิสรา มะเซ็ง/
7,000.- บาท
หจก.รามันปิโตรเลียม
17,400.00 บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย
พัสดุนั้นโดยตรง

ใบสั่งจ้าง
18/2564 / 30 ก.ย.63
ใบสั่งจ้าง
19/2564 / 30 ก.ย.63
บันทึกตกลงซื้อ
2/2564 / 30 ธ.ค.63

