ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง
เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 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 3 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕8

(นายวิษณุเมนุสา วาแมดีซา)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ทที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานจดซอจดจาง

๑ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข
4165 ยะลา จํานวน 4 รายการ
๒ จัจดซอเสอกฬา
ดซื้อเสื้อกีฬา (โครงการจดสงนกกฬา
(โครงการจัดส่งนักกีฬา
ไปหน่วยงานอื่นจัด) กีฬาตาดีกาสัมพันธ์
จํานวน 99 หน่วย
๓ ซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนพวงมาลัยรถยนต์

แบบฟอรมสรุ
แบบฟอร์
มสรปผลการดํ
ปผลการดาเนนการจดซอจดจาง
าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน..........พฤษภาคม 2558..........
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง..........
วงเงินงบประมาณ
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผูผ้เสนอราคาและราคาทเสนอ
วธการจดซอ/จดจาง
สนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
1,535.00
โดยวิธีตกลงราคา หจก.คอกพ็ทเจริญการยาง/
1,535.-บาท
9,405.00
โดยวธตกลงราคา
โดยวิธีตกลงราคา ร้รานแบเซง
านแบเซ็ง นดคอมส
นัดคอมิส
9,405.- บาท
2,600.00

ส่วนกลาง กข 4165
4 65 ยะลา 1 หน่วย

๔ จัดซื้อวัสดุกีฬาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ
เล่นกีฬาของประชาชนในตําบลท่าธง
๕ จัดซื้อเสื้อกีฬา (โครงการจัดส่งนักกีฬา
ไปหน่วยงานอื่นจัด) กีฬาฟุตบอล
อาวุโส ปี 58 จํานวน 57 หน่วย
๖ จ้างซ่อมไฟฟ้าถนนสาธารณที่ขัดข้อง
จํานวน 20 ตน
จานวน
ต้น
๗ จ้างเหมาทําสนามโครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลอาวุโส คัพ ประจําปี 2558
จํานวน 12 วัน
๘ จััดซืื้อนํ้ําดืื่มและนํ้ําแข็็งสํําหรัับนัักกีีฬา
ฟุตบอลอาวุโส คัพ ประจําปี 2558
๙ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลอาวุโส
คัพ ประจําปี 2558 6 หน่วย

59,174.00
5,415.00

4,000.00
4,000.00

4,650.00
1,840.00

แบบ สขร.๑
สขร ๑

หจก.คอกพ็ทเจริญการยาง/
1,535.-บาท
ร้รานแบเซง
านแบเซ็ง นันดคอมส
ดคอมิส
9,405.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
(โดยสังเขป)
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
พัสดุนั้นโดยตรง
เป็
เปนผู
นผูม้ ีออาชพขาย
าชีพขาย
พัสดุและทั่วไป

โดยวิธีตกลงราคา ร้านฮารีส สปอร์ต/
2 64 บาท
21,640.-บาท
โดยวิธีตกลงราคา ร้านที เค เอส สปอร์ต/
59,174.- บาท
โดยวิธีตกลงราคา ร้านที เค เอส สปอร์ต/
5,415.- บาท

ร้านฮารีส สปอร์ต/
2 64 บาท
21,640.-บาท
ร้านที เค เอส สปอร์ต/
59,174.- บาท
ร้านที เค เอส สปอร์ต/
5,415.- บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
พัพสดุ
สดนันนโดยตรง
้นโดยตรง
เป็นผู้มีอาชีพขาย
พัสดุและทั่วไป
เป็นผู้มีอาชีพขาย
พัสดุและทั่วไป

โดยวิธีตกลงราคา นายมอหะมะสะกรี ลาเต๊ะ/
4,000.-บาท
4,000.
บาท
โดยวิธีตกลงราคา นายมาหะมะซีฮะ ดอเลาะ/
4,000.- บาท

นายมอหะมะสะกรี ลาเต๊ะ/
4,000.-บาท
4,000.
บาท
นายมาหะมะซีฮะ ดอเลาะ/
4,000.- บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
พัสดนันนโดยตรง
พสดุ
้นโดยตรง
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา
พัสดุนั้นโดยตรง

โ ธิ ีตกลงราคา นายซุบรีี สาและ/4,650.โดยวิ
/
บาท
โดยวิธีตกลงราคา ร้านธนากรณ์พาณิชย์/
1,840.- บาท

นายซุบรีี สาและ/4,650./
บาท
ร้านธนากรณ์พาณิชย์/
1,840.- บาท

เป็ป็นผู้มีอาชีีพขาย
พัสดุและทั่วไป
เป็นผู้มีอาชีพขาย
พัสดุและทั่วไป

ผูผ้ได้ดรบการคดเลอกและราคา
รับการคัดเลือกและราคา

ทที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานจดซอจดจาง

๑๐ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
เหตุอัคคีภัย
๑๑ จ้จางซอมแซมรถยนตบรรทุ
างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขย
ขยะมูมูลฝอย
ทะเบียน 80-5213 ยะลา
จํานวน 4 รายการ
๑๒ จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัตติงิ านในราชการ ประจํ
ประจาเดื
าเดือน
พ.ค.58 จํานวน 487.68 ลิตร
๑๓ จ้างเหมาคนครัวจํานวน 1 คน
จ้างเหมาคนงาน จํานวน 2 คน

แบบฟอรมสรุ
แบบฟอร์
มสรปผลการดํ
ปผลการดาเนนการจดซอจดจาง
าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน..........พฤษภาคม 2558..........
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง..........
วงเงินงบประมาณ
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผูผ้เสนอราคาและราคาทเสนอ
วธการจดซอ/จดจาง
สนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
48,410.00
โดยวิธีตกลงราคา ร้านท่าธงวัสดุ/
48,410.- บาท
2,083.40
โดยวธตกลงราคา
โดยวิธีตกลงราคา หจก.ปั
หจก.ปตตานคอมเมอรเชยล/
ตตานีคอมเมอร์เชียล/
2,083.40 บาท

แบบ สขร.๑
สขร ๑

เหตุผลที่คัดเลือก
(โดยสังเขป)
ร้านท่าธงวัสดุ/
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํา/
48,410.- บาท
ขายพัสดุนั้นโดยตรง
หจก.ปตตานคอมเมอรเชยล/
หจก.ปัตตานีคอมเมอร์เชียล/ เปนศู
เป็นศูนย์ยบรการโดยตรง
บริการโดยตรง
2,083.40 บาท
ผูผ้ได้ดรบการคดเลอกและราคา
รับการคัดเลือกและราคา

12,200.00

โดยวิธีตกลงราคา หจก.รามันปิโตรเลียม
12,200.2 2 บาท

7,000.00
14,000.00

โดยวิธีตกลงราคา นายมะนาวี สุหลง/7,000.- บาท นายมะนาวี สุหลง/7,000.- บาท นายยูโซ๊ะ มามะ/นายฮาเซม นายยูโซ๊ะ มามะ/นายฮาเซม

จ้างเหมาคนงานทั่วไป จํานวน 1 คน

7,000.00

จ้จางเหมาคนงานทวไป
างเหมาคนงานทั่วไป จานวน
จํานวน 1 คน
ประจําเดือน พ.ค.58
๑๔ จ้างเหมายามจํานวน 6 คน ๆ ละ
4,500.- ประจําเดือน พ.ค.58

7,000.00
27,000.00

หจก.รามันปิโตรเลียม
12,200.2 2 บาท

วาแมดีซา/คนๆละ7,000.-บาท

วาแมดีซา/คนๆละ7,000.-บาท

นายอับดุลเลาะห์ มามุ/
7,000.- บาท
น.ส.วรรณ์ดี พรหมรั
น.ส.วรรณด
พรหมรกษ/
กษ์/
7,000.-บาท
โดยวิธีตกลงราคา นายฮุสดี หะยีเจะโซะ
นายมะรอเซะ ดา
นายสมาแอ วาแน
นายอาสนี สามะ
นายอับดุรเราะฮ์มาน บาซา
นายอาบัส มานา

นายอับดุลเลาะห์ มามุ/
7,000.- บาท
น.ส.วรรณ์ดี พรหมรั
น.ส.วรรณด
พรหมรกษ/
กษ์/
7,000.-บาท
นายฮุสดี หะยีเจะโซะ
นายมะรอเซะ ดา
นายสมาแอ วาแน
นายอาสนี สามะ
นายอับดุรเราะฮ์มาน บาซา
นายอาบัส มานา

เป็นผู้มีอาชีพขาย
พัพสดุ
สดและทั
และทวไป
่วไป

-

ที่

รายการที่ประกาศ

แบบฟอรมสรุ
แบบฟอร์
มสรปรายงานข้
ปรายงานขอมู
อมลการประกวดราคา
ลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา
ในรอบเดือน......พฤษภาคม...๒๕๕8.......
หน่วยงาน..........องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง..........
วันที/่ เวลา/สถานที่ขายแบบ วัน/เวลา/สถานที่ยื่นซอง วัน/เวลา/สถานที่เปิดซอง

แบบฟอร์ม ๒
แบบฟอรม

วงเงิน

วันที่นําลงเว็บไซต์

