สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน..........ตุลาคม..........
หนวยงาน..........องคการบริหารสวนตําบลทาธง..........
วันที.่ .....1......เดือน.....พฤศิกายน....2564.....
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

1

เชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง
จํานว 12 เดือน ๆ ละ 3,500.- บาท
ตั้งแต ต.ค.64-ก.ย.65

42,000.00

42,000.00

2

3

4

5

6

7

จางเหมาผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี
จํานวน 1 คน จํานวน 2 เดือน ๆ ละ
9,000.- บาท ตั้งแต ต.ค.64-ก.ย.65
จางเหมาคนงานประจํา ศพด.บานจะรัง
ตาดง จํานวน 1 คน จํานวน 3 เดือนๆ ละ
7,000.- บาท ตั้งแต ต.ค.64-ธ.ค.64
จางเหมาเวรยามประจํา ศพด.บานจะรัง
ตาดง จํานวน 1 คน จํานวน 3 เดือนๆ ละ
4,500.- บาท ตั้งแต ต.ค.64-ธ.ค.64

108,000.00

21,000.00

13,500.00

จางเหมาบริการครูพี่เลี้ยง ศพด.บานปาบอน 216,000.00
ปาบอน จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือนๆ
ละ 9,000.- บาท ตั้งแต ต.ค.64-ก.ย.65
จางเหมาคนงาน ศพด.บานปาบอน
จํานวน 1 คน จํานวน 3 เดือนๆ ละ
7,000.- บาท ตั้งแต ต.ค.64-ธ.ค.64
จางเหมาผูชวยนายชางโยธา
จํานวน 1 คน จํานวน 3 เดือนๆ ละ
7,000.- บาท ตั้งแต ต.ค.64-ธ.ค.64

108,000.00

21,000.00

13,500.00

216,000.00

แบบ สขร.๑

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
(โดยสังเขป)
ศูนยถายเอกสารอักษรสิริสิน/ ศูนยถายเอกสารอักษรสิริสิน/ เปนผูมีอาชีพรับจางทํา/
42,000.- บาท
42,000.- บาท
เชาพัสดุนั้นโดยตรง

วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
โดยวิธีเจาะจง

โดยวิธีเจาะจง

โดยวิธีเจาะจง

โดยวิธีเจาะจง

โดยวิธีเจาะจง

น.ส.นัลลาดา ตีมุง/
108,000.00 บาท

นายไซดี ตาเยะ/
21,000.00 บาท

นายอับดุลเลาะ สาวี/
13,500.00 บาท

นางสาวอัยลดา คงนวลใย
นางสาวมุมิงนะห เจะเยาะ

น.ส.นัลลาดา ตีมุง/
108,000.00 บาท

นายไซดี ตาเยะ/
21,000.00 บาท

นายอับดุลเลาะ สาวี/
13,500.00 บาท

นางสาวอัยลดา คงนวลใย
นางสาวมุมิงนะห เจะเยาะ

21,000.00

21,000.00

โดยวิธีเจาะจง

นายมะยามิง ปาดอ/
21,000.00 บาท

นายมะยามิง ปาดอ/
21,000.00 บาท

21,000.00

21,000.00

โดยวิธีเจาะจง

นายอีซอ หะเด็ง/
21,000.00 บาท

นายอีซอ หะเด็ง/
21,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง
ใบสั่งจาง
1/2565 / 30 ก.ย.64

-

ใบสั่งจาง
2/2565 / 30 ก.ย.64

-

ใบสั่งจาง
3/2565 / 30 ก.ย.64

-

ใบสั่งจาง
4/2565 / 30 ก.ย.64

-

ใบสั่งจาง
5/2565 / 30 ก.ย.64
6/2565 / 30 ก.ย.64

-

ใบสั่งจาง
7/2565 / 30 ก.ย.64

-

ใบสั่งจาง
8/2565 / 30 ก.ย.64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน..........ตุลาคม..........
หนวยงาน..........องคการบริหารสวนตําบลทาธง..........
วันที.่ .....1......เดือน.....พฤศิกายน....2564.....
ลําดับที่
8

9

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

จางเหมายามจํานวน 5 คน ๆ ละ
4,500.-บาท ตั้งแตเดือน ต.ค.64-ก.ย.65 270,000.00

จางเหมาคนงานรถดับเพลิง
จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือนๆ ละ
7,000.- บาท ตั้งแต ต.ค.64-ก.ย.65

10 จางเหมาคนประจํารถบรรทุกน้ํา
จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือนๆ ละ
7,000.- บาท ตั้งแต ต.ค.64-ก.ย.65
11 จางเหมาคนงานประจํารถขยะมูลฝอย
จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือนๆ ละ
9,000.- บาท ตั้งแต ต.ค.64-ม.ค.65
12 จางเหมาผูชวยนักพัฒนาชุมชน
จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือนๆ ละ
9,000.- บาท ตั้งแต ต.ค.64-ก.ย.65
13 จางเหมาผูชวยเจาหนาที่พัสดุ
จํานวน 1 คน จํานวน 11 เดือนๆ ละ
9,000.- บาท ตั้งแต ต.ค.64-ก.ย.65

168,000.00

168,000.00

108,000.00

108,000.00

108,000.00

แบบ สขร.๑

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

270,000.00

โดยวิธีเจาะจง

นายอาสนี สามะ
นายฮุสดี หะยีเจะโซะ
นายสมาแอ วาแน
นายอับดุรเราะฮมาน บาซา
นายหามะ หะสีแม

นายอาสนี สามะ
นายฮุสดี หะยีเจะโซะ
นายสมาแอ วาแน
นายอับดุรเราะฮมาน บาซา
นายหามะ หะสีแม

-

168,000.00

โดยวิธีเจาะจง

นายสะมะแอ เระแตวา
นายรอซาลี หะยีเจะโซะ

นายสะมะแอ เระแตวา
นายรอซาลี หะยีเจะโซะ

-

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง
ใบสั่งจาง
9/2565 / 30 ก.ย.64
10/2565 / 30 ก.ย.64
11/2565 / 30 ก.ย.64
12/2565 / 30 ก.ย.64
13/2565 / 30 ก.ย.64
ใบสั่งจาง
14/2565 / 30 ก.ย.64
15/2565 / 30 ก.ย.64

-

ใบสั่งจาง
16/2565 / 30 ก.ย.64
17/2565 / 30 ก.ย.64

-

ใบสั่งจาง
18/2565 / 30 ก.ย.64

-

ใบสั่งจาง
19/2565 / 30 ก.ย.64

-

ใบสั่งจาง
20/2565 / 30 ก.ย.64

ราคากลาง

168,000.00

108,000.00

108,000.00

108,000.00

วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

โดยวิธีเจาะจง

โดยวิธีเจาะจง

โดยวิธีเจาะจง

โดยวิธีเจาะจง

นายสุไลมาน มะและ/
นายสาการียา เจะแม

นายมูฮามะ สะมะแอ

นางสาวดารีวัน เจะซอ/

นางสาวอุษณีย สามะแอ/

นายสุไลมาน มะและ/
นายสาการียา เจะแม

นายมูฮามะ สะมะแอ

นางสาวดารีวัน เจะซอ/

นางสาวอุษณีย สามะแอ/

เหตุผลที่คัดเลือก
(โดยสังเขป)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน..........ตุลาคม..........
หนวยงาน..........องคการบริหารสวนตําบลทาธง..........
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ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14 จัดซื้อวัสดุเลือกตั้ง เพื่อใชในสวน
กองการเลือกตั้ง

หจก.ยะลาบริบูรณ/
4,922.-บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
(โดยสังเขป)
หจก.ยะลาบริบูรณ/
เปนผูมีอาชีพขาย
4,922.-บาท
พัสดุนั้นโดยตรง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง
6 ต.ค.64

โดยวิธีเจาะจง

หจก.รามันปโตรเลียม
16,500.00 บาท

หจก.รามันปโตรเลียม
16,500.00 บาท

เปนผูมีอาชีพขาย
พัสดุนั้นโดยตรง

บันทึกตกลงซื้อ
1/2565 / 30 ก.ย.64

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท อาร.เอส.ซีวิลเอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด/
8,665,000.-บาท

บริษัท อาร.เอส.ซีวิลเอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด/
8,665,000.-บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด สัญญาจาง
และเปนผูมีอาชีพรับจาง 1/2565 / 28 ธ.ค.64
ทําพัสดุนั้นโดยตรง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

4,922.00

4,922.00

โดยวิธีเจาะจง

16,500.00

##########

15 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชในการ
16,500.00
ปฏิบัติงานในราชการ ประจําเดือน
ต.ค.64 จํานวน 547.320 ลิตร
16 โครงการซอมสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 8,670,000.00
รหัสายทาง ยล.ถ.29-001 จํานวน 4 ชวง
บานจะรังตาดง - สาเมาะ หมูที่ 2-4
ตําบลทาธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
พื้นที่รวม 16,000.00 ตารางเมตร รายละ
เอียดตามปริมาณงานและแปลนที่กําหนด

แบบ สขร.๑

วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

