ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง
เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2558
-------------------------------------------------------------------ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ให้หน่วยงานของรัฐนําข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา และกรณีพิเศษ (วิธีพิเศษ) รวมทั้งผลการพิจารณา
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน นั้น และเพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง จึงประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้
ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกเดือน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕8

(นายวิษณุเมนุสา วาแมดีซา)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน..........ตุลาคม..........
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง..........
วันั ที่.ี ....30.......เดือื น......ตุลาคม....2558.....
ลําดับที่
๑

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

1,400.00

1,400.00

จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย
ทะเบียน 80-5213 ยะลา 4 รายการ
จ้างซ่อมแอร์ จํานวน 2 เครื่อง

35,180.53

35,180.53

5,500.00

5,500.00

จ้างปะยางล้อหน้าและล้อหลัง 2 เส้น
รถบรรทุกขยะมูลฝอย 80-5213 ยะลา
จ้างทําป้ายไวนิล ขนาด 2.4*2.4 เมตร
จํานวน 2 รายการ คือ 1 ป้ายลง
ทะเบียนผู้สูงอายุ 3 ป้าย 2. ป้ายลง
ทะเบียนคนท้อง 3 ป้าย ๆ ละ 7,500.จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 8
รายการ
จดซอหนากากอนามยแบบผา
จัดซื้อหน้ากากอนามัยแบบผ้า 2 ชน
ชั้น
จํานวน 7,000 ชิ้น ๆ ละ 12.-บาท
จัดจ้างทําอาหารคาว จํานวน 70 ชุด ๆ

400.00

400.00

45,000.00

45,000.00

40,150.00

40,150.00

84
84,000.00

84
84,000.00

5,600.00

5,600.00

14,400.00

14,400.00

9,000.00

9,000.00

21 800 00

21 800 00

จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 พรอมเขาเลม
พร้อมเข้าเล่ม

แบบ สขร.๑

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(โดยสังเขป)
โดยวิธีตกลงราคา ศูนย์ถ่ายเอกสารอักษรสิริสิน/ ศูนย์ถ่ายเอกสารอักษรสิริสิน/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
1,400.-บาท
1,400. บาท
1,400.-บาท
1,400. บาท
พสดุ
พัสดุนนโดยตรง
ั้นโดยตรง

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง
1-ต.ค.-58

จํานวน 20 เล่ม ๆ ละ 70.- บาท

๒
๓
๔
๕

๖
๗
๘

ละ 80.-บาท โครงการวันชักพระ

๙

จัดซื้อวัสดุอุ ุปกรณ์ตกแต่งเรือ จํานวน
17 รายการ โครการวันชักพระ
๑๐ จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
ขนาด 1.2*2.4 เมตร จํานวน 6 ป้ายๆ
ละ 1,500.-บาท โครงการวันอาซูรอ
๑๑ จัดซื้อวัสดเพื่อประกอบกวนอาซรอ

โดยวิธีตกลงราคา หจก.ปัตตานีคอมเมอร์เชียล/
35,180.53.- บาท
โดยวิธีตกลงราคา ร้านอดุลย์อิเล็กทรอนิกส์/
5,500.- บาท
โดยวิธีตกลงราคา นางสาวสาปีนะห์ บูแยยูโซะ/
400.-บาท
โดยวิธีพิเศษ ร้านโกตาโฆษณา/
45,000.-บาท
,

หจก.ปัตตานีคอมเมอร์เชียล/
35,180.53.- บาท
ร้านอดุลย์อิเล็กทรอนิกส์/
5,500.- บาท
นางสาวสาปีนะห์ บูแยยูโซะ/
400.-บาท
ร้านโกตาโฆษณา/
45,000.-บาท
,

เป็นศูนย์บริการโดยตรง ข้อตกลงจ้าง
16/2559 / 1 ต.ค.58
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา ใบสั่งจ้าง
พัสั ดุนัน้ โดยตรง
โ
1/2559
/
/ ต.ค.58
/7
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา/ 7-ต.ค.-58
ขายพัสดุนั้นโดยตรง
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา ข้อตกลงจ้าง
พัสดุุนั้นโดยตรง
17/2559 /20 ต.ค.58

โดยวิธีตกลงราคา ร้านมนนันท์พาณิชย์/
40,150.-บาท
โดยวิธีตกลงราคา ศูศนย์
โดยวธตกลงราคา
นยยาเภสชกร/
ยาเภสัชกร/
84,000.- บาท
โดยวิธีตกลงราคา นางเจียม สุทธิโภชน์/
5,600.-บาท
โดยวิธีตกลงราคา นายวิระยุทุ ธ จันทร์มุณี/
14,400.-บาท
โดยวิธีตกลงราคา ร้านโกตาโฆษณา/
9,000.-บาท

ร้านมนนันท์พาณิชย์/
40,150.-บาท
ศูศนย์
นยยาเภสชกร/
ยาเภสัชกร/
84,000.- บาท
นางเจียม สุทธิโภชน์/
5,600.-บาท
นายวิระยุุทธ จันทร์มุณี/
14,400.-บาท
ร้านโกตาโฆษณา/
9,000.-บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย
พัสดุและทั่วไป
เป็นผ้มอาชพขาย
เปนผู
ีอาชีพขาย
พัสดุและทั่วไป
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา/
พัสดุนั้นโดยตรง
เป็นผูู้มีอาชีพขาย
พัสดุและทั่วไป
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา/
พัสดุนั้นโดยตรง

ข้อตกลงซื้อ
2/2559 /21 ต.ค.58
ขอตกลงซอ
ข้อตกลงซื้อ
3/2559 /22 ต.ค.58
ใบสั่งจ้าง
2/2559 /22 ต.ค.58
ข้อตกลงซื้อ
4/2559 /22 ต.ค.58
ใบสั่งจ้าง
3/2559 /27 ต.ค.58

โดยวิธีตกลงราคา ร้านธนากรณ์ พาณิชย์/

ร้านธนากรณ์ พาณิชย์/

เป็นผ้มีอาชีพขาย

ข้อตกลงซื้อ

จํานวน 6 รายการ โครงการวนอาซู
จานวน
โครงการวันอาซรอ
รอ
๑๒ จ้างทําอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 600
ชุดๆ ละ 25 บาท โครงการวันอาซูรอ

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

15,000.00

21,800.-บาท
โดยวิธีตกลงราคา นายอาแซ อับดุลเล๊าะ/
15,000.-บาท
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน..........ตุลาคม..........
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง..........
วันั ที่.ี ....30.......เดือื น......ตุลาคม....2558.....
15,000.00

พัพสดุ
สดและทั
และทวไป
่วไป
5/2559 /22 ต.ค.58
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา/ ข้อตกลงจ้าง
ขายพัสดุนั้นโดยตรง
18/2559 /22 ต.ค.58
แบบ สขร.๑

โดยวิธีตกลงราคา หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง/
17,290.17,290. บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(โดยสังเขป)
หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง/ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
17,290.17,290. บาท
พสดุ
พัสดุนนโดยตรง
ั้นโดยตรง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง
ข้อตกลงจ้าง
20/2559 /29 ต.ค.58

18,000.00

โดยวิธีตกลงราคา หจก.รามันปิโตรเลียม
18,000.-บาท

หจก.รามันปิโตรเลียม
18,000.-บาท

เป็นผู้มีอาชีพขาย
พัสดุและทั่วไป

ข้อตกลงซื้อ
1/2559 /1 ต.ค.58

7,000.00

7,000.00

ข้อ้ ตกลงจ้า้ ง
8/2559 /1 ต.ค.58

7,000.00

นายสะมะแอ มะตาเฮ/
7,000.-บาท
นายอาแว วาแมดีซา/
7,000.-บาท
นายมะนาวี สหลง/
นายมะนาว
สุหลง/
7,000.-บาท
นายมะรอบี มะเซ็ง
7,000.-บาท
นายมฮํฮาาหมดยาก
นายมู
หมัดยากี จะปะกยา/
จะปะกียา/
7,000.-บาท
นายยูโซ๊ะ มามะ/
7,000.- บาท
นายฮาเซ็ม วาแมดีซา//
7,000.- บาท
นายอับดุลเลาะห์ มามุ/
7,000.- บาท

-

7,000.00

โ ธิ ีตกลงราคา นายสะมะแอ มะตาเฮ/
โดยวิ
7,000.-บาท
โดยวิธีตกลงราคา นายอาแว วาแมดีซา/
7,000.-บาท
โดยวิธีตกลงราคา นายมะนาว
โดยวธตกลงราคา
นายมะนาวี สุสหลง/
หลง/
7,000.-บาท
โดยวิธีตกลงราคา นายมะรอบี มะเซ็ง
7,000.-บาท
โดยวิธีตกลงราคา นายมู
โดยวธตกลงราคา
นายมฮํฮาาหมดยาก
หมัดยากี จะปะกยา/
จะปะกียา/
7,000.-บาท
โดยวิธีตกลงราคา นายยูโซ๊ะ มามะ/
7,000.- บาท
โดยวิธีตกลงราคา นายฮาเซ็ม วาแมดีซา//
7,000.- บาท
โดยวิธีตกลงราคา นายอับดุลเลาะห์ มามุ/
7,000.- บาท

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

17,290.00

17,290.00

๑๔ จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานในราชการ ประจําเดือน
ต.ค.58 จํานวน 747.02 ลิตร
16 จ้า้ งเหมาคนงานเก็บ็ ขยะ จําํ นวน 1 คน

18,000.00

๑๖ จ้างเหมาคนครัว จํานวน 1 คน

๑๓ จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนยางล้อรถบรรทุก
ขยะ ทะเบี
ทะเบยน
ยน 80
80-5213
5213 ยะลา จานวน
จํานวน

21,800.-บาท
นายอาแซ อับดุลเล๊าะ/
15,000.-บาท

5 รายการ

17 จ้จางเหมาพนกงานขบรถดบเพลง
างเหมาพนักงานขับรถดับเพลิง
จํานวน 1 คน
18 จ้างเหมาคนงานประจํารถดับเพลิง
จํานวน 1 คน
19 จางเหมาคนงานประจารถดบเพลง
จ้างเหมาคนงานประจํารถดับเพลิง
จํานวน 1 คน
๒๐ จ้างเหมาคนงาน จํานวน 1 คน

7 000 00
7,000.00
7,000.00
7 000 00
7,000.00
7,000.00

7 000 00
7,000.00
7,000.00
7 000 00
7,000.00
7,000.00

๒๑๑ จ้างเหมาคนงาน จํานวน 1 คน

7,000.00
,

7,000.00
,

๒๒ จ้างเหมาคนงาน จํานวน 1 คน
ประจําเดือน ต.ค.58

7,000.00

7,000.00

9/2559 /1 ต.ค.58
10/2559 /1 ต.ค.58
11/2559 /1 ต.ค.58
12/2559 /1 ต.ค.58
13/2559 /1 ต.ค.58
14/2559 /1 ต.ค.58
15/2559 /1 ต.ค.58

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน..........กันยายน..........
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง..........
วันที่.....30.......เดือน......กันยายน....2558.....
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

๒๓ จ้า้ งเหมายามจํานวน 7 คน ๆ ละ
4,500.- ประจําเดือน ต.ค.58

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

31,500.00

31,500.00

โ ธีตกลงราคา นายฮุสดีี หะยีเี จะโซะ
โดยวิ
โ
นายสมาแอ วาแน
นายมะรอเซะ ดา
นายอาสนี สามะ
นายอบดุ
รเราะฮมาน
นายอั
บดรเราะฮ์
มาน บาซา
นายอัลบาเก็ร มะตาเฮ
นายฟิตตรี บาบาตี

แบบ สขร.๑

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
นายฮุสดีี หะยีเี จะโซะ
โ
นายสมาแอ วาแน
นายมะรอเซะ ดา
นายอาสนี สามะ
นายอบดุ
รเราะฮมาน
นายอั
บดรเราะฮ์
มาน บาซา
นายอัลบาเก็ร มะตาเฮ
นายฟิตตรี บาบาตี

เหตุผลที่คัดเลือก
(โดยสังเขป)
-

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง
ข้อตกลงจ้าง
1/2559 /1 ต.ค.58
2/2559 /1 ต.ค.58
3/2559 /1 ต.ค.58
4/2559 /1 ต.ค.58
5/2559 /1 ต.ค.58
6/2559 /1 ต.ค.58
7/2559 /1 ต.ค.58

ที่

รายการที่ประกาศ

แบบฟอร์มสรปรายงานข้
แบบฟอรมสรุ
ปรายงานขอมู
อมลการประกวดราคา
ลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา
ในรอบเดือน......ตุลาคม...๒๕๕8.......
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง..........
วันที/่ เวลา/สถานที่ขายแบบ วัน/เวลา/สถานที่ยื่นซอง วัน/เวลา/สถานที่เปิดซอง

แบบฟอร์ม ๒
แบบฟอรม

วงเงิน

วันที่นําลงเว็บไซต์

