ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าธง
เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2561
-------------------------------------------------------------------ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ให้หน่วยงานของรัฐนาข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป รวมทั้งผลการพิจารณาการ
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน นั้น และเพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ องค์การบริ หารส่ว นตาบลท่าธง จึงประกาศรายงานดังกล่า วโดยเปิดเผย เพื่อให้
ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกเดือน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. ๒๕62

(นายวิษณุเมนุสา วาแมดีซา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าธง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน..........ธันวาคม..........
หนว ยงาน..........องคการบริหารสว นตําบลทาธง..........
วันที.่ ....2......เดือน.....มกราคม....2562.....
ลําดับที่
1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10
รายการ
๒ จางซอมแซมรถยนตสวนกลาง ทะเบียน
กข-4165 ยะลา จํานวน 9 รายการ
๓ จัดจางทําตรายาง กองคลัง และกอง
การศึกษา
๔ จัดซื้อดแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะมูลฝอย
ทะเบียน 80-4107 ยะลา จํานวน
2 ลูก
๕ จางเหมาถางปาริมทางสายทาธง-สาเมาะ
โครงการ 1 อปท.1 ถนน
๖ จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 4 รายการ
จํานวน 1 คน ประจําเดือน พ.ย.61
๗ จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานในราชการ ประจําเดือน
ธ.ค.61 จํานวน 834.74 ลิตร
๘ จางเหมาคนงาน ศพด.บานปาบอน
จํานวน 1 คน ประจําเดือน ธ.ค.61
๙ จางเหมาคนงาน ศพด.บานจะรังตาดง
จํานวน 1 คน ประจําเดือน ธ.ค.61
๑๐ จางเหมาคนงานรถดับเพลิง จํานวน 1 คน
ประจําเดือน ธ.ค.61
๑๑ จางเหมาครูพี่เลี้ยงเด็ก ศพด.ปาบอน
ประจําเดือน ธ.ค.61

ราคากลาง

แบบ สขร.๑

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผ ลที่คัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
(โดยสังเขป)
รานกราฟโมเดิล ช็อป/
รานกราฟโมเดิล ช็อป/
เปนผูมีอาชีพขายพัสดุ
30,900.-บาท
30,900.-บาท
นั้นโดยตรง
หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง/ รานริดดีไซน/12,000.-บาท เปนผูมีอาชีพรับจางทํา
6,840.-บาท
พัสดุนั้นโดยตรง
รานพงษศิลปบล็อก/
รานพงษศิลปบล็อก/
เปนผูมีอาชีพรับจางทํา
พัสดุนั้นโดยตรง
หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง/ หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา
8,600.-บาท
8,600.-บาท
และขายพัสดุนั้นโดยตรง

วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

30,900.00

30,900.00

โดยวิธีเจาะจง

6,840.00

6,840.00

โดยวิธีเจาะจง

3,430.00

3,430.00

โดยวิธีเจาะจง

8,600.00

8,600.00

โดยวิธีเจาะจง

80,500.00

80,500.00

โดยวิธีเจาะจง

2,710.00

2,710.00

20,700.00

เลขที่และวันที่ข องสัญ ญา
หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง
ใบสั่งซื้อ
3/2562 / 12 ธ.ค.61
ใบสั่งจาง
13-ธ.ค.-61
13-ธ.ค.-61
ใบสั่งซื้อ
4/2562 / 18 ธ.ค.61

โดยวิธีเจาะจง

นางสาวอัสมะ มะแห
80,500.-บาท
หจก.ยะลานํารุง

นางสาวอัสมะ มะแห
80,500.-บาท
หจก.ยะลานํารุง

เปนผูมีอาชีพรับจางทํา ใบสั่งจาง
พัสดุนั้นโดยตรง
19/2562 / 21 ธ.ค.61
25-ธ.ค.-61

20,700.00

โดยวิธีเจาะจง

หจก.รามันปโตรเลียม

หจก.รามันปโตรเลียม

เปนผูมีอาชีพขาย
พัสดุนั้นโดยตรง

บันทึกตกลงซื้อ
1/2562 / 28 ก.ย.61

7,000.00

7,000.00

โดยวิธีเจาะจง

7,000.00

โดยวิธีเจาะจง

7,000.00

7,000.00

โดยวิธีเจาะจง

7,000.00

7,000.00

โดยวิธีเจาะจง

นายอิบรอเหม จากือรอโตะ/
7,000.- บาท
นายไซดี ตาเยะ/
7,000.- บาท
นายสุไลมาน มะและ/
7,000.- บาท
นางสาวรอฮานี กะดะแซ/
7,000.- บาท

-

7,000.00

นายอิบรอเหม จากือรอโตะ/
7,000.- บาท
นายไซดี ตาเยะ/
7,000.- บาท
นายสุไลมาน มะและ/
7,000.- บาท
นางสาวรอฮานี กะดะแซ/
7,000.- บาท

ใบสั่งจาง
3/2562 / 28 ก.ย.61
ใบสั่งจาง
4/2562 / 28 ก.ย.61
ใบสั่งจาง
11/2562 / 28 ก.ย.61
ใบสั่งจาง
18/2562 / 15 พ.ย.61

-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน..........ธันวาคม..........
หนว ยงาน..........องคการบริหารสว นตําบลทาธง..........
วันที.่ ....2......เดือน.....มกราคม....2562.....
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

๑๒ จางเหมาคนงานรถดับเพลิง จํานวน 1 คน
ประจําเดือน ธ.ค.61
๑๓ จางเหมาคนงานรถขยะ จํานวน 1 คน
ประจําเดือน ธ.ค.61
๑๔ จางเหมาคนงานรถขยะ จํานวน 1 คน
ประจําเดือน ธ.ค.61
๑๕ จางเหมายามจํานวน 7 คน ๆ ละ
4,500.-บาท ประจําเดือน ธ.ค.61
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจะรังตาดง 1 คน
-องคการบริหารสวนตําบล 6 คน

ราคากลาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
นายสะมะแอ เระแตวา
นายสะมะแอ เระแตวา
7,000.- บาท
7,000.- บาท
นายรอซาลี หะยีเจะโซะ
นายรอซาลี หะยีเจะโซะ
7,000.- บาท
7,000.- บาท
นายมูฮามะ สะมะแอ
นายมูฮามะ สะมะแอ
7,000.- บาท
7,000.- บาท
นายฮัมดี มะแม็ง
นายฮัมดี มะแม็ง
นายสการียา เจะแม
นายสการียา เจะแม
นายหามะ หะสีแม
นายหามะ หะสีแม
นายฮุสดี หะยีเจะโซะ
นายฮุสดี หะยีเจะโซะ
นายสมาแอ วาแน
นายสมาแอ วาแน
นายอับดุรเราะฮมาน บาซา นายอับดุรเราะฮมาน บาซา
นายสูดิง เจะซอ
นายสูดิง เจะซอ

แบบ สขร.๑

เหตุผ ลที่คัดเลือก
(โดยสังเขป)

วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

7,000.00

7,000.00

โดยวิธีเจาะจง

7,000.00

7,000.00

โดยวิธีเจาะจง

7,000.00

7,000.00

โดยวิธีเจาะจง

31,500.00

31,500.00

โดยวิธีเจาะจง

-

เลขที่และวันที่ข องสัญ ญา
หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง
ใบสั่งจาง
12/2562 / 28 ก.ย.61
ใบสั่งจาง
13/2562 / 28 ก.ย.61
ใบสั่งจาง
14/2562 / 28 ก.ย.61
1/2562 / 28 ก.ย.61
5/2562 / 28 ก.ย.61
6/2562 / 28 ก.ย.61
7/2562 / 28 ก.ย.61
8/2562 / 28 ก.ย.61
9/2562 / 28 ก.ย.61
10/2562 / 28 ก.ย.61

